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Presentatör
Presentationsanteckningar
All information om mätningarna finns på Vårdhygiens hemsidaInstruktionerMätprotokollAnvändarmanual
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Säker adress för inloggning till SKL 
databasen:

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet
/matningavskadorivarden/matningbasalahy
gienrutiner/informatningbhk.10973.htmlAnv namn: 

Kommunnamnet
Lösen: Kommunnamnet 
följt av siffra ni fått

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner/informatningbhk.10973.html


Under Rapportering i rullisten-välj basala hygienrutiner och 
klädregler vid patientnära arbete

Presentatör
Presentationsanteckningar




Under Mätning - välj månad. Ex ”BHK observationsmätning november Knivsta”
När du utfört observationerna ska du registrera resultaten i databasen senast den 
25:e samma månad. Det betyder att du observerar mellan den 1-24:e varje månad.



Under Organisation – välj det område eller enhet som du arbetar 
inom. Ex Knivsta kommun – Estrids gård. Då blir enheten markerad 
med en bock.



Nu ser du under Bläddra att enheten ligger 
framme. Annars klickar du på enheten uppe i 
fältet så hamnar den där. Klicka sedan på Lägg 
till personal



Du ser längst upp att rätt enhet är vald

Välj nu en av de 10 observerade från ditt 
pappersprotokoll och klicka på rätt 
yrkeskategori.
Fyll i uppgifterna genom att klicka i 
svarsalternativen JA/NEJ/EJ RELEVANT
Tryck sedan GRÖNA KNAPPEN längst ned 
till höger där det står SPARA

Obs: nu kommer du få ett löpnummer att 
skriva upp. Löpnumret ger dig/oss möjlighet 
att gå in och redigera uppgifterna om 
felinmatning gjorts t.ex. matat in fel enhet, 
yrkeskategori. Löpnumren och 
pappersprotokollen är extra viktiga att spara 
då den nationella mätningen av BHK 
genomförs i mars månad SE NÄSTA BILD



Skriv ned löpnumret längst ut till höger på pappersprotokollet. Spara protokollet tills du 
är säker på att du inte behöver göra några ändringar. 

Fortsätt sedan med att mata in nästa observation



Resultat
Välj fliken resultat
Välj mätning-välj rätt månad
Välj kommun
Under välj sjukhus och välj avdelning -välj ditt område/enhet

Klicka sedan på  visa rapport



När du har frågor ska du kontakta:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i din 
kommun

Övrig i din kommun:
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