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Checklista vid utbrott  

 

Förbättringsområden 
 

Förbättringsmöjligheter Aktivitet/Vad göra Vem ansvarar/Tid Åtgärdat - 

datum 

 
Basala hygienrutiner 

Mätning av följsamheten till BHK. 

Åtgärda bristande följsamhet. 

 

Behov av utbildningsinsats för 

personal och chefer? 

Vårdtagarnas handhygien? 

    

Kohortvård  

Fungerar kohort dygnet runt? 

Helger? 

    

Lokaler, ytor och utrustning 

Se över städrutiner 

 

Rutiner och flöden i: 

Omklädningsrum? 

Desinfektionsrum? 

Tvättstuga? 

Gemensamma utrymmen? 

Handdesinfektion på rätt ställen?, 

nära vårdtagarna?  

    

Skyddsutrustning 

Tillgång till skyddsutrustning? 

Personal trygg med på och 

avklädningsrutiner? 

Rutin för rengöring och förvaring 

av flergångsvisir? 

    

Information 

Tillgång till riktlinjer.  

Bildstöd för skyddsutrustning? 

Personal läst riktlinjer, film etc? 

Personal kan identifiera symtom på 

influensa, covid-19 calici etc. hos 

vårdtagare? Personal stannar 

hemma när de är sjuka 
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Förbättringsområden 
 

Förbättringsmöjligheter Aktivitet/Vad göra Vem ansvarar/Tid Åtgärdat - 

datum 

 
Fysisk distansering 

Vid måltider, på kontor, i 

omklädningsrum och andra 

gemensamma utrymmen? 

    

Ledarskap och kultur 

Brister i arbetssätt och kultur? 

Extra behov av morgonsamlingar 

eller daglig styrning? 

Rapportvägar? Kommunikation till 

nattpersonal, extra personal? 
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