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Sammanfattning, Halland 

Revisorerna i Landstinget Halland (numera Region Halland) och revisorerna i Kungs-

backa, Varbergs, Falkenbergs, Hylte, Halmstads och Laholms kommun har gett uppdrag 

att genomföra en granskning kring arbetet för att förebygga och hantera vårdrelaterade 

vårdinfektioner som täcker in hela vårdkedjan. 

Den övergripande revisionsfrågan har varit: Arbetar landstinget respektive kommunerna 

på ett ändamålsenligt sätt med att förebygga vårdrelaterade och vårdpåverkande infektio-

ner samt för att upptäcka och hantera problematik kring antibiotikaresistenta bakterier? 

Granskningen har genomförts via intervjuer i kommunerna och i landstinget samt genom 

dokumentstudier. Vidare har resultatet av en mätning av följsamhet till basala hygienruti-

ner som genomförts i kommuner och landsting av SKL under hösten 2010 tillförts gransk-

ningen. 

Granskningen visar att ledningarna i både kommuner och landsting ökat sitt engagemang i 

dessa frågor de senaste åren. I huvudsak finns en tydlig ansvarsfördelning även om det i 

visa av kommunernas verksamheter framkommer viss osäkerhet om ansvarsfördelning 

främst mellan enhetschefer (motsvarande) och sjuksköterskor.  

Det finns mål för sjukhusen för arbetet att minska vårdrelaterade infektioner samt för följ-

samhet till hygienrutiner från år 2011 och dessa mål följs regelbundet upp. I primärvård 

och kommuner finns inga mätbara mål som följs upp regelbundet. 

Vidare visar granskningen att det i både kommuner och landsting finns tillgängliga doku-

menterade rutiner kring både basala hygienfrågor och rutiner för situationer vid konstate-

rad smitta. Rutinerna är väl kända av personalen. Däremot varierar efterlevnaden av ruti-

nerna i vardagsarbetet vilket även framgår av den genomförda SKL-mätningen. Lands-

tinget Halland hade det sämsta resultatet av alla landsting i landet vad gäller sammantaget 

resultat. Dock framkommer att efterlevnaden av rutiner vid konstaterad smitta i huvudsak 

efterlevs. Det finns rutiner för registrering av infektioner och för rapportering till smitt-

skyddsenheten när behov föreligger. 

Det finns ett mycket bra samarbete mellan vårdgivarna samt med Vårdhygien Halland och 

Smittskyddsenheten. Dessa är tillgängliga och ger stöd och insatser vid behov. 

I huvudsak all personal på sjukhusen har genomgått utbildning kring vårdhygien som er-

bjudits av Vårdhygien Halland. I primärvården och i kommunerna, med några undantag, 
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har däremot inte genomförts generella utbildningsinsatser de senaste åren. Vissa av kom-

munerna avser att genomföra utbildning under 2011. 

Det finns en god organisatorisk beredskap för åtgärder vid upptäckt av smittkäl-

lor/spridningsrisker, samt ett bra och nära samarbete mellan smittskydd, vårdhygien och 

vårdgivarna i länet. 

Informationsöverföring till andra vårdgivare i händelse av infektion och/eller spridnings-

risk fungerar i huvudsak väl. De rutiner som finns för samordnad vårdplanering följs i hu-

vudsak och ett datoriserat stöd som införts under 2010 har ökat förutsättningarna. Dock 

framhålls i primärvården liksom från några av kommunerna att informationsöverföringen 

om konstaterad smitta samt vård- och behandlingsinstruktioner från specialistläkare till 

primärvårdsläkare kan förbättras.  

Personalkläder och tvättning av dessa framhålls som ett problemområde främst i vissa av 

kommunerna. Det är angeläget att vårdgivarna säkrar tillgång till ändamålsenliga arbets-

kläder och även tillser att det finns ändamålsenliga möjligheter för tvätt av dessa enligt de 

rekommendationer som finns. I granskningen har vidare noterats att städmetoder och kun-

skapen kring dessa, som ett led i att förebygga smittspridning, kan behöva förbättras i 

kommunernas särskilda boenden vad gäller vardaglig städning.  

Med anledning av att det förebyggande arbetet kring vårdrelaterade infektioner är en vik-

tig patientsäkerhetsfråga och även en angelägen fråga ur vård-, samhälls- och arbetsmiljö-

perspektiv ser vi det angeläget att vårdgivarna intensifierar arbetet med främst att öka ef-

terlevnaden av de basala hygienrutinerna. Följande åtgärder bedöms mest angelägna: 

- Utbildning i samarbete med Vårdhygien Halland till personal i kommuner och pri-

märvård 

- Tillgång till personalkläder och tvättmöjligheter för dessa för den vårdpersonal som-

saknar detta 

- Mål för efterlevnad av basala hygienrutiner även i primärvård och kommunerna och 

att dessa mål följs upp på ledningsnivå 

Vi vill även framhålla egenkontroll i verksamheten såsom hygienronder och självskattning 

av efterlevnaden av basala hygienrutiner som verktyg för att öka aktiviteten och medve-

tenheten kring basala hygienrutiner. 
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Landstingets arbete för att minska antibiotikaanvändning 

Arbetet med att påverka antibiotikaförskrivningen är aktivt via läkemedelskommittén och 

STRAMA-gruppen.  Det sker uppföljning av antibiotikaförskrivningen och denna rappor-

teras till enheterna. STRAMA-gruppen arbetar även med aktiviteter för attitydpåverkan 

hos allmänheten bl.a. genom föräldrautbildning. 

Landstinget har angett mål för antibiotikaförskrivningen för Vårdvalsverksamheterna och 

dessa har skärpts inför 2011. Målavvikelse ger ekonomiskt avdrag.  

Sjukhusen har nära kontakter med infektionsläkare kring lämpligt antibiotikaval. I stort 

har Halland bra resultat i Öppna jämförelser när det gäller antibiotikaförskrivningen men 

det finns områden där måluppfyllelsen behöver öka. 

SKL arbetar som ett led i sitt patientsäkerhetsprojekt fram ett datoriserat infektionsverktyg 

som innebär infektionsregistrering som kan kopplas till antibiotikaförskrivning. Verktyget 

är en modul som kan kopplas till landstingens journalsystem. Halland saknar dock en lä-

kemedelsmodul i sitt journalsystem VAS vilket gör att SKL-verktyget inte kan användas. 

Det finns anledning för landstingsledningen att påskynda kompletteringen med en  läke-

medelsmodul till journalsystemet för att bl.a. få ett förbättrat underlag för analys och risk-

bedömning kring vårdrelaterade infektioner.  

1 Bakgrund och revisionsfråga 

Vårdinfektionerna är ett allvarligt hot mot verksamheten på sjukhusen. De vårdrelaterade 

infektionerna bidrar i vissa fall till kostsamma komplikationer som förorsakar patienterna 

lidande, eventuellt kvarstående livslånga invalidiserande tillstånd och till och med för tidig 

död. På senare år har tillkommit infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier 

som tidigare inte varit vanligt förekommande i Sverige. På senare år har flera utbrott med 

dessa konstaterats. Även utbrott av exempelvis s.k. vinterkräksjuka kan ge stora effekter 

för vården. 

Området vårdhygien är en del i hälso- och sjukvårdens ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) och är väsentligt för både patienters och personals sä-

kerhet. På senare år har frågan om vårdhygien fått förnyad aktualitet bl.a. genom problem 

med spridning av de antibiotikaresistenta bakterierna. Utöver säkerheten för patient och 

personal är frågan väsentlig genom de stora vårdkostnader som vårdrelaterade infektioner 

kan innebära. Både i Sverige och internationellt anses vårdrelaterade infektioner vara en 
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av de viktigaste frågorna i patientsäkerhetsarbetet. Socialstyrelsen har bl.a. på regeringens 

uppdrag utarbetat en nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens (2000). 

År 2006 antogs regeringens proposition (2005/06:50) Strategi för ett samordnat arbete mot 

antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. Det innebar bl.a. ändringar i Hälso- och 

sjukvårdslagen, tandvårdslagen och smittskyddslagen. I hälso- och sjukvårdslagen be-

skrivs vårdgivarens skyldighet att bedriva hälso- och vård som är av god kvalitet med en 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-

lingen. 

Socialstyrelsen har under 2006 givit ut ett kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelatera-

de infektioner” som vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer inom hälso- och sjukvår-

den och till vårdpersonal.  Nationellt finns ett samverkansorgan kallat Strama som arbetar 

för att motverka antibiotikaresistenta infektioner.  

En viktig del av arbetet kring vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner samt infek-

tioner med antibiotikaresistenta bakterier är utöver landstingets insatser i specialistsjuk-

vård och närsjukvård, även ett nära samarbete med vårdgrannar som den kommunala häl-

so- och sjukvården. Vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bak-

terier ger även effekter i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Revisorerna i Landstinget Halland och revisorerna i Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, 

Hylte, Halmstads och Laholms kommun vill nu i samarbete genomföra en granskning 

kring vårdinfektioner som täcker in hela vårdkedjan. 

Revisionsfrågor 

Övergripande revisionsfråga 

Arbetar landstinget respektive kommunerna på ett ändamålsenligt sätt med att förebygga 

och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner samt för att upptäcka och han-

tera problematik kring antibiotikaresistenta bakterier? 

Delfrågor 

1. Får dessa frågor tillräcklig fokus från ledningen? 

2. Är ansvaret för vårdhygieniska frågor tydliggjort i organisationen (landsting respektive 

kommun)? 

3. Finns mätbara mål för detta arbete? Är målen kända i organisationen? Följs de upp?  
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4. Är registrerings- och rapporteringssystemen tillräckliga?  

5. Finns ändamålsenliga rutiner och instruktioner för hur god vårdhygien skall upprätthål-

las och rutiner för att kontrollera att de följs? Hur hanteras avvikelser från gällande ruti-

ner?  

6. Får verksamheterna tillräckligt stöd i form av specialistkunskap och utbildning på om-

rådet? Är organisationen för arbetet med vårdhygieniska frågor ändamålsenlig? Vilket 

stöd lämnas från landstinget till den kommunala hälso- och sjukvården? 

7. Finns organisatorisk beredskap för åtgärder vid upptäckt av smittkäl-

lor/spridningsrisker? 

8. Hur säkras tillräcklig informationsöverföring till andra vårdgivare i händelse av infek-

tion och/eller spridningsrisk? Vilka samverkansformer förekommer? 

Fråga särskilt för landstinget 

9. Hur sker arbetet med att påverka antibiotikaförskrivningen? Uppföljning av detta? 

2 Metod och genomförande 

Med tanke på att det förebyggande arbetet för vårdrelaterade infektioner måste inriktas på 

vårdhygieniska aspekter, på smittförebyggande arbete och på antibiotikaanvändning Har 

granskningen inriktats på att belysa dessa frågor.  

Granskningen har genomförts genom studier av dokumentation avseende ämnesområdet 

som ex beslut, policy, riktlinjer, rutiner i landstinget respektive kommunen. En kartlägg-

ning har gjorts av särskilda resurser för vårdhygieniska och smittförebyggande frågor, 

samt eventuella projekt kring området.  

 

Intervjuer har genomförts inom landstinget och i kommunerna: 

I landstinget har intervjuer genomförts med smittskyddsläkare (tillika ordförande i lokala 

STRAMA-gruppen
1
), ansvarig för Vårdhygien Halland, chefläkare på sjukhus och i pri-

märvård samt läkare, vårdutvecklare och avdelningschefer vid två verksamhetsområden på 

respektive sjukhus. I primärvården har intervjuer genomförts med verksamhetsche-

fer/läkare vid 6 vårdcentraler (varav en privat) geografiskt fördelade över länet. 

                                                 

1
 STRAMA, Strategigrupp för rationell antibiotikanvändning och minskad antibiotikaresi-

stens 
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I kommunerna har intervjuer genomförts med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

en grupp sjuksköterskor, två enhetschefer samt två grupper omvårdnadspersonal i hem-

tjänst respektive särskilt boende.  

 

Information till läsaren 

I rapporten används begreppet Landstinget Halland (numera Region Halland) eftersom 

granskningen avser år 2010. 

 

Benämning för de som blir föremål för vården kan variera beroende på organisation. I 

Hälso- och sjukvårdslagen används begreppet ”Patient” varför detta begrepp förekommer i 

rapporten. I kommunerna används ofta begrepp som brukare, kund och vårdtagare vilket i 

detta fall är synonymt med patient. 

3 Definition av vårdrelaterad infektion samt nationell sats-

ning för ökad patientsäkerhet 

”Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behand-

ling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med 

vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under 

eller efter vården. 

Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till 

följd av arbetet.” (Socialstyrelsen 1979) 

Enligt Socialstyrelsen bedöms att var nionde patient som vårdas på sjukhus får en vårdre-

laterad infektion. 

Nationellt angavs mål för ökad patientsäkerhet 2008-2009. För vårdrelaterade infektioner 

var målsättningen att dessa skulle halveras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) . Se-

dan 2008 genomför SKL mätningar vår och höst av vårdrelaterade infektioner i landet. 

Uppskattningsvis har ca 30 000 färre patienter drabbats av vårdrelaterade infektioner se-

dan mätningarna startade (minskning nationellt från 11,3 % till 9,7 %, se även nedan un-

der 4.1 Sjukhus). 
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4 Granskningsresultat 

Den 1 januari 2011 införs en ny lag, Patientsäkerhetslagen, som bl.a. reglerar vårdgivares 

skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) genomför med anledning av den nationella satsningen för ökad patientsä-

kerhet (se ovan) och ny lagstiftning en rad stödjande insatser till vårdgivarna. En av dessa 

är att göra mätningar kring vårdinfektioner och hygienrutiner. Under pågående granskning 

(december 2010) presenterade SKL en första mätning där 19 landsting och 88 kommuner 

medverkat. I Halland deltog sjukhusen, samt ett antal särskilda boenden i Falkenbergs 

kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun. Resultatet kring 

följsamhet till basala hygienrutiner presenteras nedan under respektive organisations av-

snitt. Observera att SKL-mätningen bygger på ett mycket begränsat urval. 

4.1 Landstinget Halland 

Landstinget Halland har inte fastställt övergripande specifika mål eller kvalitetsindikatorer 

för vårdhygien. 

 

Vårdhygien Halland 

Sedan lång tid tillbaka har det funnits hygienavdelningar på sjukhusen i Varberg respekti-

ve Halmstad. År 2008 beslöt Landstingsstyrelsen efter initiativ från smittskyddsläkaren att 

samordna hygienavdelningarna till en hallandsgemensam enhet kallad Vårdhygien 

Halland och med organisatorisk tillhörighet till avdelningen för mikrobiologi vid sjukhu-

set i Halmstad. Samtidigt förstärktes resurserna med ytterligare hygiensköterskor med syf-

te att förstärka stödet till kommunerna i hygienfrågor. Totalt finns nu sex hygiensköterskor 

och en hygienläkare. Beslutet att samordna vårdhygienverksamheten verkställdes först 

under hösten år 2009. 

Landstingsstyrelsen har beslutat (november 2009) att det i Halland ska finnas en strategisk 

gruppering kallad Vårdhygienkommittén vari ingår hälso- och sjukvårdsdirektören, chef-

läkare, hygienöverläkare, smittskyddsläkare och sekreterare. Hygienöverläkaren är ordfö-

rande. Kommittén ska arbeta med ärenden för information och beslut samt fastställa lands-

tingsövergripande PM för vårdhygieniska frågor. Det ska även finnas en samverkans- och 

informationsgrupp som benämns Vårdhygienråd. I rådet ska finnas representation från 

landstinget och kommunerna. Sammansättningen i rådet ska fastställas av kommittén. På 

grund av vakans på hygienöverläkartjänsten har denna organisation inte verkställts (från 

årsskiftet 2010-2011 är hygienöverläkartjänsten besatt) 

Uppdraget för Vårdhygien Halland är att undervisa och informera om hygienfrågor samt 

att göra kontroller av vårdrutiner. Avdelningen ska även ge konsultativt stöd vid utbrott av 

smitta, vid upphandling, vid verksamhetsförändringar och vid ny- och ombyggnation. Vi-
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dare ska avdelningen följa och analysera nationell och internationell utveckling samt ut-

veckla metoder och rutiner inom vårdhygien. 

Landstinget Halland har i samarbetsavtal med länets kommuner fastställt en policy som 

innebär att Vårdhygien Halland ska stödja kommunerna i deras vårdhygieniska verksam-

het. 

Vårdhygien Halland beskriver att problematiken kring vårdrelaterade infektioner mycket 

har samband med att vården numera har korta vårdtider, flerbäddsrum och gemensamma 

toaletter, samt patienter som är svårt sjuka och därmed känsligare och mer mottagliga för 

infektioner. Dessutom tillkommer förändringar av bakterier bl.a. till följd av frekvent anti-

biotikaanvändning främst i andra länder och att befolkningen reser och ”tar hem” dessa 

bakterier. För en fullt frisk person är detta oftast inget problem men vid nedsatt allmäntill-

stånd finns risk att resistenta bakterier ger infektioner.  

De viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska vårdrelaterade infektioner är god 

basal vårdhygien (handhygien, arbetskläder mm), enkelrum samt globalt en minskad an-

vändning av antibiotika. Det är angeläget att cheferna i vården ser sitt ansvar, att det finns 

kunskap och resurser i form av arbetskläder, material mm samt att vårdenheterna fortlö-

pande gör egenkontroll av att de basala hygienrutinerna följs. 

Från Vårdhygien Halland beskrivs att man satsat på att förstärka stödet till kommunerna 

och respektive kommun har fått en utsedd kontakt bland hygiensköterskorna. Sedan ca ett 

år är två hygiensköterskor är särskilt riktade till kommunerna. Utbildning i basal vårdhy-

gien erbjuds till både landstingets och kommunernas verksamheter. Utbildningen omfattar 

4 timmar. Vårdrutiner som utarbetas anpassas för att passa i den kommunala verksamhe-

ten. 

Vårdhygien Halland medverkar vid landstingets lokalplanering och uppger att man oftast 

får gehör för sina synpunkter. Vidare ger avdelningen råd kring städrutiner på sjukhuset 

särskilt i samband med uppkommen smitta. 

Vårdhygien Halland svarar för den postoperativa infektionsregistreringen men vill på sikt 

överföra detta till de opererande enheterna. Avdelningen gör också fyra gånger per år en 

mätning av vårdrelaterade infektioner. 

Alla riktlinjer och rutiner som arbetas fram av Vårdhygien Halland finns på landstingets 

intranät men även på landstingets hemsida för att det ska vara lätt nåbart för andra vårdgi-

vare. 

Vårdhygien Halland har även kontakter med andra vårdgivare som ex Spenshult och Mo-

vement. 
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När det gäller följsamhet till basala hygienrutiner uppger Vårdhygien Halland att man 

upplever att det generellt följs på sjukhusen även om det finns viss personal som inte följer 

dem fullt ut bl.a. vissa läkare. Däremot finns vissa problem inom primärvården (Vårdva-

let). Som exempel nämns att en primärvårdsenhet upptäcktes ha så dåliga hygienförhål-

landen att smittskyddet kopplades in. Vårdhygien Halland skulle gärna se att hygienfrå-

gorna var tydligare preciserade i kravspecifikationen för Vårdvalet. 

Folktandvården har en egen hygienorganisation men Vårdhygienkommitténs arbete omfat-

tar även tandvården. 

Vårdhygien Halland har ett utvecklat gott samarbete med smittskyddsenheten. Även med 

kommunerna upplevs ett bra samarbete. I några fall upplevs att chefer i kommunerna har 

begränsad kunskap om hygienfrågor och risker i samband med detta men det har blivit 

bättre på senare tid. 

Smittskydd 

Smittskydd Halland är en obligatorisk myndighetsfunktion som är organiserad under häl-

so- och sjukvårdsdirektören inom ramen för Folkhälsoenheten. Enheten leds av en smitt-

skyddsläkare. Uppdraget är att vidta åtgärder enligt Smittskyddslagen, SmL, (bl.a. anmä-

lan och smittspårning för vissa sjukdomar, bevakning att vårdgivare vidtar åtgärder för att 

förebygga smittspridning), information om smittskydd till allmänhet och vårdgivare. 

Smittskyddsenheten uppfattar att landstingsledningen har fokus på smittskydds- och hygi-

enfrågor. 

Smittskyddsenheten samarbetar mycket med Vårdhygien Halland bl.a. i frågor som rör 

smittskydd i vårdverksamhet samt med vårdgivare i länet och kommunerna. 

En problematik som nu diskuteras är vem som ska ha betalningsansvar vid smittspårning 

(ex kostnader för labprover mm). Denna fråga blev aktuell under det utbrott av VRE som 

kom i Halland under 2008. 

Smittskyddsenheten utgör s.k epidemiledning vid risk för omfattande smitta och smitt-

spridning och ingår i sjukhusens krisledningsorganisation samt i Landstingets kriskommit-

té. 
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Förebyggande arbete för att minska antibiotikaanvändning och antibi-
otikaresistens - STRAMA 

STRAMA-grupper har funnits i landet sedan 1996. De startade på ideell basis av engage-

rade läkare efter ett upprop från en nybildad nationell grupp 1995. År 2006 antogs reger-

ingens proposition (2005/06:50) Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens 

och vårdrelaterade sjukdomar. Den nationella STRAMA-gruppen finansierades efter några 

år av Dagmar-medel och från 2006 ur statsbudgeten. Den nationella gruppen fastställde 

under 2010 ett 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvården (pre-

senterades i Läkartidningen). Landstinget Halland antog detta 10-punktsprogram i novem-

ber 2010 efter förslag från den lokala STRAMA-gruppen.  

I Halland har STRAMA-gruppen inget formellt uppdrag men är involverad i Läkemedels-

kommitténs arbete som en sk terapigrupp för antibiotika. Smittskyddsläkaren är samman-

kallande för denna terapigrupp. Uppgiften för terapigrupperna är att medverka i att utarbe-

ta rekommendationer från Läkemedelskommittén till förskrivare i länet samt ge utbild-

ning. STRAMA-gruppen följer förskrivningsmönster av antibiotika i länet via rapporter 

som lämnas av landstingets läkemedelschef.  

STRAMA-gruppen har utarbetat en policy kring antibiotikaanvändning samt en antibioti-

kaguide som stöd för läkare vid val av behandling som finns på landstingets intranät. 

Gruppen har även via BVC arbetat med utbildning till föräldrar kring infektioner och lä-

kemedel. Under år 2007 noterades en ökning av antibiotikaförskrivningen i länets primär-

vård. Information gick då ut från STRAMA Halland i samverkan med Läkemedelskom-

mittén till primärvårdsläkarna vilket ledde till en minskad förskrivning. 

STRAMA-gruppen ger kontinuerligt ut ett nyhetsblad. STRAMA-gruppens arbete har i 

huvudsak varit ideellt arbete men har haft en budget om 50 till 62000 kr. För 2011 är bud-

geten 50 000 kr igen. 

SKL arbetar som ett led i sitt patientsäkerhetsprojekt fram ett datoriserat infektionsverktyg 

som innebär infektionsregistrering som kan kopplas till antibiotikaförskrivning. Verktyget 

är en modul som kan kopplas till landstingens journalsystem. Verktyget bedöms kunna ge 

ett förbättrat underlag för analys och riskbedömning kring vårdrelaterade infektioner. Ett 

problem är dock att Halland i sitt journalsystem VAS saknar en läkemedelsmodul och av 

den anledningen inte kan använda sig av SKL-verktyget. 

Inför 2011 har Landstingsstyrelsen beslutat om skärpta krav på minskad antibiotikaför-

skrivning för Vårdvalsenheterna. Det innebär att om förskrivningen överskrider viss nivå 

görs ett ekonomiskt avdrag från vårdpengen. 
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I december 2010 initierades av regeringen en nationell patientsäkerhetssatsning med inci-

tament där formellt och organiserat STRAMA-arbete samt mål för minskad antibiotikaan-

vändning premieras ekonomiskt de kommande fyra åren. 

 

Nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner samt före-
komst av vårdrelaterade infektioner – SKL 

Mätningen gjordes som en observationsmätning av personal på sjukhus, mottagningar och 

primärvård en given dag hösten 2010 (största andelen av resultatet är från sluten vård). 

Resultatet av mätningen visade följande för Landstinget Halland: 

 

 Landstinget Riket 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

72% 89% 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

46 % 72% 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

91% 94% 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

89% 92% 

Korrekta basala hygienruti-

ner och klädregler 

31 % 56 % 

 

Vid en jämförelse med övriga landsting hade Landstinget Halland sämst resultat i det 

sammanfattade värdet (Halland 31% efterlevnad jämfört med bästa landsting Jönköping 

som hade 79 %). Främst är det kring rutiner för handdesinfektion där Halland har dåligt 

resultat. 

När det gäller förekomst av vårdrelaterade infektioner har Halland däremot bäst resultat av 

alla landsting i landet. Halland har i SKL:s senaste mätning under 2010, 6,6 % vårdrelate-

rade infektioner jämfört med riket 9,4 % och sämsta landsting 13,9 % (Gotland) 

Sjukhus 

4.1.1 Styrning, organisation och ansvar 

Sjukhusen har sedan flera år arbetat strategiskt kring patientsäkerheten. När nu sjukhusen i 

Halland samordnas kommer även patientsäkerhetsarbetet att samordnas. Arbetet leds av 

chefläkaren (från 1/1 2011 en gemensam chefläkare för Hallands sjukhus). 
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Som en del i patientsäkerhetsarbetet finns sedan tidigare angivna mål för vårdrelaterade 

infektioner (högst 5 % år 2011) och från år 2011 även mål angivna för följsamhet till basa-

la hygienrutiner (95 % följsamhet). Det finns hygienombud utsedda på vårdavdelningar 

och mottagningar. 

 

Ansvaret för god vårdhygien åvilar ytterst verksamhetsområdeschefen men all personal 

har ett ansvar för att följa angivna rutiner. 

 

4.1.2 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

Det finns dokumenterade rutiner kring hygien, arbetskläder och specifika rutiner vid kon-

staterad smitta. Rutiner finns på landstingets intranät. Rutinerna är väl kända. Dock upp-

ges att det i det löpande vardagsarbetet kan finnas brister bl.a. kring handhygien. Vid in-

tervjuerna uppges att särskilt läkargruppen är svåra att motivera för utbildning och har 

sämre resultat när det gäller ex. följsamhet till klädregler mm. Dock uppges att följsamhe-

ten till klädregler har förbättrats på senare tid. Hygienronder genomförs regelbundet. 

 

Ett problem som upplevs är att det finns flerbäddsrum där det finns ökad risk för smitt-

överföring mellan patienter. Även de enheter som har övervakningssalar med flera patien-

ter som exempel intensivvårdsavdelning och enhet för tidigt födda barn innebär ökad risk. 

Sjukhusen har aktualiserat behov av att på sikt ersätta flerbäddsrum med enkelrum men en 

sådan förändring kommer att ta lång tid då det innebär behov av omfattande ytterligare 

yta.  

 

Det finns rutiner för hantering vid uppkommen smitta och beredskap vid situationer med 

mer omfattande smitta exempelvis vinterkräksjuka. Dessa rutiner är väl kända och uppges 

fungera bra. En svårighet som finns och är ett nationellt problem är hur personer med kon-

staterad smitta ex VRE men utan symtom ska hanteras i vården. Det saknas evidensbase-

rad kunskap på detta område. Vid större utbrott av infektioner görs en händelseanalys. 

 

Vid sjukhusen uppges att man förbättrat vissa städrutiner genom att bl.a. i högre utsträck-

ning anlita professionell städpersonal istället för att vårdpersonalen städar. 

 

Det görs uppföljning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner sex gånger per år samt 

uppföljning av följsamhet till hygienrutiner (observationsstudier som görs fyra gånger per 

år). De verksamheter som besökts i granskningen genomför hygienronder. Ett Patientsä-

kerhetsbokslut görs årligen sedan 5 år vari ingår redovisning av förekomst av vårdrelate-

rade infektioner. 
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Följsamhet till basala hygienrutiner sjukhusens mätning hösten 2010 

 Varberg Halmstad 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

85 % 69 % 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

52 % 48 % 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

93 % 95 % 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

93 % 94 % 

 

Vårdrelaterade infektioner hösten 2010 

 

Förutom de uppföljningar som redovisats ovan görs det en uppföljning av handspritsför-

brukning. Eftersom kateteranvändning ger ökad risk för infektioner följs även detta. Det 

görs även en registrering och uppföljning av postoperativa infektioner sedan 20 år tillbaka 

(saknas dock under 2009 och delvis 2010 pga av bytet till VAS, nu löst med koppling till 

operationsplaneringssystemet). Ur systemet kan respektive verksamhet hämta samman-

ställningar för djupanalys. 

 

4.1.3 Stöd och samverkan 

I stort samtlig personal har genomgått utbildning i basal vårdhygien (4 timmar) samt en 

uppföljningsutbildning (2 timmar) som erbjudits via Vårdhygien Halland. Ny personal får 

hygienutbildning i samband med introduktionsutbildning. 

 

Det finns ett nära och bra samarbete mellan sjukhusens verksamheter och Vårdhygien 

Halland/Bakteriologiska avdelningen respektive Smittskyddsenheten både kring rutiner 

och riktlinjer och vid situationer med konstaterad smitta. Två gånger per år informeras 

samtliga chefer av Vårdhygien. 

 

4.1.4 Arbete för att minska antibiotikaanvändning 

Sjukhusen uppger att man tar del av läkemedelskommitténs informationer och rekommen-

dationer kring antibiotikaförskrivning och försöker följa dem. Förskrivningsmönster för 

enheterna följs upp och redovisas till enheterna av informationsapotekare. Mycket diskus-

sioner förs om antibiotikaförskrivning för att vid varje tillfälle använda lämpligt preparat 

alternativt avstå från förskrivning. Vanligen görs en bakterieodling före förskrivning. Vi d 

de opererande enheterna förs mycket diskussion med infektion och vårdhygien om for-

merna för antibiotikaprofylax (före operation), justeringar har gjorts och det bedrivs även 

studier kring detta. 
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Vid konstaterad infektion (särskilt vid förekomst av multiresistenta stammar) finns ett nära 

samarbete mellan behandlande läkare, bakteriologen, infektionskliniken och i vissa fall 

smittskyddsenheten kring lämplig behandling och övriga åtgärder. 

 

Primärvård 

4.1.5 Styrning, organisation och ansvar 

Det finns inga uppföljningsbara mål för området vårdhygien i primärvården. Ansvaret för 

god vårdhygien åvilar ytterst verksamhetschefen som även ansvarar för att information om 

rutiner mm når ut till verksamheten. Vid konstaterad smitta har behandlande läkare ansvar 

för rapportering till smittskyddet och för smittspårning. 

 

4.1.6 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

Det finns dokumenterade rutiner och dessa är kända. Det görs ingen systematisk uppfölj-

ning av efterlevnaden av rutinerna. Det uppges att efterlevnaden har vissa brister och att 

personal inte alltid har kortärmad arbetsdräkt samt att smycken på händer förekommer. I 

intervjuerna framkommer att personal i primärvården inte uppfattar risken för smittsprid-

ning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner så stor i primärvården, då närkontakt 

med patienterna är mindre omfattande i denna verksamhet. 

 

Ett problem som upplevs är att det inte finns tillräckligt med arbetskläder så att personalen 

kan byta varje dag. 

 

Vissa av vårdvalsenheterna uppger att de inte har så mycket diskussion om hygien förut-

om vid exempelvis större smittrisker (säsongsinfluensan, svininfluensan). 

 

Vid någon vårdvalsverksamhet efterfrågas rutiner mer anpassade till primärvård eftersom 

förutsättningarna i primärvård och på sjukhusen är olika. 

 

4.1.7 Stöd och samverkan 

Vårdhygien Halland har utbildat personal vid vissa av de granskade vårdvalsenheterna 

medan andra inte fått utbildning på flera år. Det uppges att det ges bra stöd från Vårdhygi-

en Halland och Smittskyddet vid behov även om kontakten med Vårdhygien främst avser 

den information och riktlinjer som dessa ger ut.  Någon vårdvalsenhet uppger att det vore 

bra med mer aktiv information direkt till vårdvalsenheten från Smittskyddet vid konstate-

rad smitta. 
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När det gäller informationsöverföring vid utskrivning från sjukhus framhålls i primärvår-

den att informationsöverföringen om konstaterad smitta samt vård- och behandlingsin-

struktioner från specialistläkare till primärvårdsläkare kan förbättras. 

 

 

4.1.8 Arbete för att minska antibiotikaanvändning 

Som tidigare nämnts finns för vårdvalsverksamheten mål för antibiotikaförskrivningen. 

Vårdvalsenheterna följer sin förskrivning regelbundet via rapporteringen som landstinget 

gör kring måluppfyllelse för vårdvalet. Detta kommer att intensifieras under år 2011 med 

anledning av att målsättningen skärpts. Bristande måluppfyllelse får ekonomiska konse-

kvenser. 

 

Vid barnavårdscentralernas föräldrautbildning tas frågan om risker med antibiotikabe-

handling upp. 

 

Utbildning och kunskapsutveckling sker främst via läkemedelskommitténs och STRA-

MA:s informationer och utbildningar. Vårdcentralerna träffar representanter från läkeme-

delskommittén regelbundet då bl.a. diskuteras förskrivningsmönster och terapirekommen-

dationer. I intervjuerna uppges att vid många vårdvalsenheter arbetar hyrläkare. Dessa får 

inte del av diskussioner och utbildning i samma utsträckning och kan uppvisa mindre följ-

samhet till rekommendationer. 

 

Vissa av primärvårdsläkarna uppger att det vore bra med mer återkommande strategiska 

diskussioner om antibiotikaförskrivning i läkargruppen på egen enhet och med andra kol-

leger. Det finns inget gemensamt arbete inom Närsjukvården kring antibiotikaförskriv-

ning. Risken finns att det förekommer en viss slentrianmässig förskrivning. 

 

 

4.1.9 Uppföljning av antibiotikaanvändning i Öppna Jämförelser 2010 

I de öppna jämförelser som Socialstyrelsen och SKL årligen tar fram fanns för år 2010 

vissa indikatorer om antibiotikaanvändning.  

Förekomst av antibiotikabehandling 

Det finns ett tydligt samband mellan ett lands antibiotikaanvändning och andelen resisten-

ta bakterietyper. Med allt högre antibiotikaanvändning riskerar vi att hamna i en situation 

där patienter med allvarliga infektioner inte längre kan få effektiv behandling. Ett sätt att 

minska onödig antibiotikaanvändning är att inte omedelbart sätta in antibiotikabehandling 

vid sådana lindriga infektioner som oftast läker ut utan behandling. 

Landstinget Halland uppvisar för denna indikator en nivå motsvarande riksgenomsnittet 
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Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika 

De flesta luftvägsinfektioner beror på virussmitta och går över av sig själva. Vid antibioti-

kabehandling av luftvägsinfektion som bedöms vara orsakad av bakteriell smitta, är peni-

cillin V förstahandsval och bör därmed i de flesta hand användas. 

Landstinget Halland uppvisar för denna indikator ett sämre värde än genomsnittet för ri-

ket. 

Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotika 

Kinoloner är bredspektrumantibiotika som i huvudsak bör förbehållas allvarliga infektio-

ner. Det är önskvärt att ha en så låg förskrivning av dessa som möjligt. 

Landstinget Halland uppvisar för denna indikator ett sämre värde än genomsnittet för ri-

ket. Dvs andelen med kinoloner av alla kvinnor som behandlats med urinvägsantibiotika 

är högre än riksgenomsnittet. 

4.1.10 Analys och bedömning, Landstinget Halland 

Granskningen visar att landstinget har en ändamålsenlig och sammanhållen organisation 

för vårdhygienfrågor som även involverar kommunerna och därmed täcker in hela vård-

kedjan. Det finns ett aktivt arbete för att förbygga vårdrelaterade infektioner och minska 

antibiotikaanvändningen. Landstingsledningen har fokus på frågorna och har beslutat om 

förändringar av organisation, uppdrag mm. Ansvaret för vårdhygienfrågorna är tydliggjort 

och det finns stöd i form av utbildning, riktlinjer, rutiner och konsultativt specialiststöd. 

Landstinget tar även ett ansvar för stöd till kommunernas vårdverksamhet när det gäller 

vårdhygien. 

 

 Det finns inga Landstingsövergripande mål för detta arbete men sjukhusen har angett mål 

för minskning av vårdrelaterade infektioner och för år 2011 även för följsamhet till hygi-

enrutiner. Däremot finns landstingsövergripande mål för vårdvalsverksamheten när det 

gäller antibiotikaförskrivning. Inför 2011 har dessutom Landstingsstyrelsen beslutat om 

skärpt målsättning för antibiotikaförskrivning i Vårdvalsenheterna. Det innebär att om för-

skrivningen överskrider viss nivå görs ett ekonomiskt avdrag från vårdpengen. Resultatet i 

Öppna jämförelser ger indikationer på att styrningen av antibiotikaanvändningen gett viss 

effekt men kan förbättras. 

Mätningar görs regelbundet av följsamhet till hygienrutiner, infektionsförekomst och anti-

biotikaförskrivning. Halland har låg förekomst av vårdrelaterade infektioner.  

 

Det finns ändamålsenliga rutiner och instruktioner för hur god vårdhygien skall upprätt-

hållas. Rutinerna är kända i organisationen Dock visar den mätning av följsamhet till basa-
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la hygienrutiner som genomförts av SKL under hösten 2010 att efterlevnaden behöver 

förbättras främst när det gäller handhygien. Trots att mätningen gjorts av ett begränsat an-

tal personal vid enstaka tillfälle ger det dåliga resultatet i Landstinget Halland anledning 

att intensifiera aktiviteterna för följsamhet till de basala hygienrutinerna. 

Det finns en organisatorisk beredskap för åtgärder vid upptäckt av smittkällor/spridnings-

risker och ett nära samarbete mellan smittskydd, vårdhygien och vårdgivare i länet. Det 

finns rutiner för registrering av infektioner samt rapportering vid upptäckt av smitta. 

 

Vår bedömning är att det behövs målsättning för följsamhet till hygienrutiner vilket nu har 

satts av sjuhusen från år 2011. Det finns anledning att även primärvården anger mål för 

efterlevnaden till hygienrutiner. Återkommande uppföljning av sådana mål kan öka aktivi-

teterna och medvetenheten hos personal om vikten av att följa rutinerna. Det finns även 

anledning för de vårdvalsenheter som inte har haft utbildning i vårdhygien att genomföra 

sådan. Risken finns annars att de goda resultat som Halland uppvisar när det gäller vårdre-

laterade infektioner på sikt kan komma att försämras. 

När det gäller arbetet för att minska antibiotikaanvändningen finns en styrning och mål har 

angetts. I stort har Halland bra resultat i Öppna jämförelser när det gäller antibiotikaför-

skrivningen men det finns områden där måluppfyllelsen behöver öka. 

SKL arbetar som ett led i sitt patientsäkerhetsprojekt fram ett datoriserat infektionsverktyg 

som innebär infektionsregistrering som kan kopplas till antibiotikaförskrivning. Verktyget 

är en modul som kan kopplas till landstingens journalsystem. Halland saknar dock en lä-

kemedelsmodul i sitt journalsystem VAS vilket gör att SKL-verktyget inte kan användas. 

Det finns anledning för landstingsledningen att påskynda kompletteringen med en läke-

medelsmodul till journalsystemet för att bl.a. få ett förbättrat underlag för analys och risk-

bedömning kring vårdrelaterade infektioner.  

 

 

 

 

 



19 

 

4.2 Hylte kommun 

4.2.1 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner – SKL-mätning 

Mätningen gjordes som en observationsmätning av personal en given dag 

Resultatet av mätningen visade följande för Hylte kommun: 

 

 Hylte Riket 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

79% 91% 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

34 % 58% 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

75% 93% 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

83% 83% 

 

4.2.2 Styrning, organisation och ansvar 

Särskilda mål för arbetet med vårdhygien och smittskydd finns inte för verksamheten. Ge-

nerellt i kommunen utgår arbetet från ett antal serviceåtaganden för varje tjänst som till-

handahålls. Inom omsorgsnämnden finns serviceåtaganden inom områdena boende, stöd 

och service i hemmet, bostad med särskild service, omsorg i hemmet samt anhörigstöd. 

Arbetet med vårdhygien utgår istället från de fastställda rutiner som finns för arbetet. 

 

Ansvaret för frågorna är fördelade mellan omsorgsnämnden, MAS enhetschefer och sjuk-

sköterskor. Nämnden har det politiska ansvaret för frågorna, som ansvariga för verksam-

heten. MAS har högsta ansvaret för patientsäkerheten. I verksamheten finns sedan ett delat 

ansvar mellan enhetschefen och sjuksköterskorna. Detta delade ansvar upplevs som något 

oklart av sköterskorna, där de upplever att eftersom de har kompetensen får de också ett 

mer totalt ansvar för frågorna. Sjuksköterskorna har i sin tur en enhetschef för sin organi-

sation, som ansvarar för deras samlade arbete. Ansvaret för själva utförandet av det vård-

hygieniska arbetet ligger på var och en med omsorgsuppgifter. 

 

Generell avvikelsehantering finns i det elektroniska dokumentationssystemet. 

Särskild rapportering kring infektioner och smitta görs av sjuksköterskorna till MAS om 

alla infektionsfall på respektive enhet varje månad. För detta finns särskild blankett upp-

rättad som alla uppges använda. MAS följer sedan upp utvecklingen på vardera enheten 

för att se om speciella åtgärder behöver vidtas. 

 

Rapporteringen till smittskyddet sköter de läkare som har hand om brukaren, eftersom det 

endast är läkare som kan ställa diagnosen. Samarbetet med läkarna uppges fungera mycket 

bra. 
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Senaste nybygget i omsorgsverksamheten skedde i mitten av 2000-talet och där anges det 

finnas mer att önska ur vårdhygienisk synvinkel. Däremot upplever chefer och medarbeta-

re att frågorna skulle hamna i fokus på ett annat sätt vid ett nybygge i dagsläget. Erfaren-

heterna de allra senaste åren har gett ökad medvetenhet i stor del av kommunens organisa-

tion. Kontakten med och relationen till vårdhygieniska avdelningen i landstinget gör att 

man uppger att de skulle involveras eller tillfrågas i samband med ny- eller ombyggnation 

i kommunen. 

 

Ett problemområde som uppkommit sedan kommunen drabbats av antibiotikaresistenta 

bakterier och fått särskild utbildning kring detta är att omsorgspersonal möts av motsatta 

direktiv från de olika myndigheterna. Vårdhygieniska avdelningen samt samhällsbygg-

nadskontorets miljöenhet är de som kommer med riktlinjer kring främst handhygien till 

verksamheten. Resultatet har blivit att de båda rådgivarna ska samråda med varandra för i 

framtiden komma med ett enhetligt budskap. 

 

 

4.2.3 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

För vårdhygienen finns rutiner som styr arbetet. Kommunspecifika rutiner finns kring ba-

sal vårdhygien. I övrigt följer kommunen relevanta rutiner som hygienavdelningen på 

Halmstad sjukhus tar fram för olika områden, till exempel städning i samband med VRE-

smitta och utbrott av vinterkräksjuka. Dessa rutiner finns tillgängliga på hygienavdelnings 

hemsida. Den kommunspecifika rutinen finns tillgängliga i pappersformat ute på enheter-

na, samt på kommunens intranät, och bedöms som kända i organisationen. Kommunens 

intranät länkar också vidare till rutinerna på vårdhygieniska avdelningens hemsida. Till-

lämpningen av rutinerna bedöms variera mellan de enheter som har drabbats av smitta och 

de som förskonats. De drabbade enheterna har fått betydligt större fokus på frågan än öv-

riga. 

 

Uppföljningen av de rutiner som finns uppges vara en svaghet i arbetet. Tidigare uppges 

det ha varit viss uppföljning i form av självskattning, men inte med någon kontinuitet utan 

vid enstaka tillfällen. Nuvarande brist i uppföljningen anges delvis bero på byte av MAS. 

Kommunen kommer under hösten 2010 att delta i den nationella uppföljningen av vård-

hygien som socialstyrelsen har initierat. Denna uppföljning innebär att de medarbetare i 

verksamheten, en per avdelning, som har rollen som kvalitetsombud kommer att utbildas 

till kontrollörer för vårdhygien av vårdhygienavdelningen på Halmstad sjukhus. De kom-

mer sedan under en för hela landet fastställd vecka iaktta sin egen och sina kollegors ruti-

ner kring vårdhygien och dokumentera dessa. Resultaten ska sedan skickas vidare till SKL 

för sammanställning. 
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Infektionsregistrering av antalet och typ av infektion per enhet sker månadsvis av sjukskö-

terskorna efter dialog med omsorgspersonalen, se ovan.  

 

Generellt är den basala vårdhygienen en beredskap för all form av infektionsspridning, 

men vid utbrott av vinterkräksjuka vidtas särskilda åtgärder. Ett tillägg till rutinerna kring 

handhygien är då tvättning med vatten och tvål, utöver den spritning som alltid sker. I öv-

rigt ska de rutinerna för basal vårdhygien vara tillräckliga för att förhindra spridning av 

smitta. Särskild beredskap kring personalförsörjning planerades i samband med det för-

väntade utbrottet av svininfluensa under förra influensasäsongen. Planering av utbildning 

kring basala hygienfrågor för den ovana personal som skulle sättas in fanns dock inte med 

i beredskapen. 

 

Medarbetare upplever att förutsättningarna för ett gott förebyggande arbete kring smitt-

spridning har försämrats avseende städningen på särskilda boenden och omsorgspersona-

lens kläder. Städningen utfördes tidigare av särskild städpersonal, vilket anges gett en mer 

noggrann rengöring än vad som nu är möjligt att utföra samtidigt som nödvändig omsorg 

ska utföras. Ständiga avbrott i städningen och ej avsatt tid för uppgiften anses ge sämre 

kvalitet. Det gäller både rengöringen av alla former av ytor som berörs samt städningen av 

golven i alla utrymmen på avdelningarna. Omsorgspersonalen är också tveksam till att 

städning var tredje vecka hos brukare är tillräckligt, något som flera anhöriga inte heller 

säger sig vara nöjda med. Utöver den vardagliga städningen utförde den tidigare städper-

sonalen även storstädning med jämna mellanrum. Någon storstädning uppges inte äga rum 

längre på de särskilda boendena. Som exempel nämns det senaste nybygget från mitten av 

2000-talet där storstädning aldrig ägt rum. Städningen av personalutrymmena, där om-

klädning och tvätt av arbetskläder sker, uppges vara ett annat område där det förebyggan-

de arbetet i form av städning och rengöring kunde vara bättre. Tidigare fanns tid eller re-

surser avsatt för detta, vilket det inte gör längre utan medarbetare ska göra det själva i mån 

av tid. 

 

I riktlinjerna för basal vårdhygien finns anvisningar för hanteringen av omsorgspersona-

lens kläder, något som endast är rekommendationer eftersom det handlar om de privata 

kläderna. Tidigare fanns arbetskläder för personal på särskilda boenden, men inte för per-

sonal inom hemtjänsten. Arbetskläderna skickades då på tvätt enligt avtal. Detsamma 

gällde de boendes lakan, ytterligare en uppgift kring hygienen som tillkommit för om-

sorgspersonalen. En ekonomisk utvärdering av förändrade tvättrutiner inom kommunen 

har utlovats, men tycks inte ha utförts. Förutom krav på kortärmat i tjänsten är det krav på 

byte av kläder dagligen samt att kläderna tvättas i 60 grader. Nu finns tvättmöjligheter på 

arbetsplatserna för alla som arbetar med omsorg inom förvaltningen, men förvaring och 

ombytesutrymmen upplevs som undermåliga och saknas helt på några ställen. Det leder 

till att arbetskläder ibland lämnar arbetsplatsen, med risk för smittspridning. Kommun-

fullmäktige har avsatt medel för inköp av arbetskläder under 2010, vilket ännu inte verk-
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ställts av omsorgsnämnden. Skyddskläder i form av förkläden, handskar, sko- och mun-

skydd finns att tillgå för att förebygga smittspridning. 

 

 

4.2.4 Stöd och samverkan 

Alla led i verksamheten uppger att det finns ett mycket bra stöd från vårdhygienavdel-

ningen på Halmstad sjukhus. Där finns utsedd kontaktperson/hygiensköterska för kommu-

nen som finns tillgänglig för frågor och råd, samt kommer ut på plats när det behövs. 

Vårdhygienavdelningen har under hösten 2010 hållit i utbildningstillfällen för personalen, 

vilket varit en obligatorisk eftermiddag för samtliga. Informationsträffar har också hållits, 

med stöd från vårdhygienavdelningen, för särskilt berörd personal i samband med utbrot-

tet av VRE. 

 

Nyanställda får information om de rutiner som gäller för vårdhygien; basal vårdhygien 

och utbrott av vinterkräksjuka. Alla nyanställda går bredvid någon tidigare anställd i bör-

jan av sin tjänstgöring och uppges på så sätt också få insikt i vad som gäller för arbetet. 

Beskrivning av hygienrutinerna ingår i det informationsmaterial som varje nyanställd får, 

men någon direkt utbildning i vårdhygien ingår inte i samband med nyanställning. 

 

Samverkan finns också mellan alla MAS i länets kommuner, där frågor kring vårdhygien 

är uppe till diskussion. 

 

Det finns inga privata aktörer inom omsorgen, så den formen av samverkan behövs ej. 

 

Vid överlämning från sjukhus sker kommunikation mellan sjukhuspersonal och kommu-

nens sjuksköterskor. Sjuksköterskorna rapporterar sedan vidare till berörd enhetschef och 

omsorgspersonal, alternativt ger enhetschefen informationen vidare till aktuell omsorgs-

personal. Internt i kommunen, vid omflyttning av brukare, förväntas information om even-

tuell smitta eller infektion komma från sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansvarar också 

för dokumentationen kring eventuell smitta i det kommungemensamma dokumentations-

systemet. Omsorgspersonal och sjuksköterskor uppges ha daglig kontakt i arbetet, vilket 

gör att det är kommunikation mer än information som sker. Inom kommunen finns doku-

mentation om smitta tydliggjort i övrig information kring brukaren i de dokumentations- 

och planeringssystem som används. 

 

Kommunen har haft fall av infektioner av antibiotikaresistenta bakterier i form av VRE. 

Smittan kom från sjukhuset i Halmstad, men information om smittan kom först flera dagar 

efter brukares ankomst till kommunens verksamhet. Det blev omfattande insatser kring 

städning och utbildning på de enheter som berördes. Situationen upplevdes i det närmaste 

som hysterisk av de inblandade. Allt som inte gick att specialrengöra fick slängas bort på 

avdelningarna. Landstingets hygiensköterska från vårdhygieniska avdelning kom inom 
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kort på besök för att besvara frågor mm. I efterhand konstaterar MAS och sjuksköterskor 

att det positiva med händelsen är att frågorna fått ökat fokus i hela organisationen, både i 

omsorgsnämnden och hos omsorgspersonalen. Arbetet kring brukare med VRA, främst 

extra noggrann städning och separat tvätt av textilier, fortsätter än så länge ett par år efter 

att provsvar visat negativa resultat. Ett arbete som omsorgspersonalen upplever som något 

stötande att utföra, eftersom brukare upplever sig som utsatta av det. Det har hänt att bru-

kare som burit på smittan valt att inte komma till korttidsboende på grund av utpekningen 

via extra städning efter sig i alla situationer på boendet, till exempel matplatsen i matsalen. 

 

 

4.2.5 Analys och bedömning, Hylte 

Efter utbrotten av vårdrelaterad infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier inom 

verksamheten anser flera av de intervjuade att frågan fått ett annat fokus från ledningen; 

från KF till tjänstemannaledningen. Medel har avsatts till arbetet med vårdhygien, men en 

helhetsuppföljning av vad extraarbetet sedan utbrottet kostar har inte genomförts. Det dag-

liga extraarbetet genomförs inom ordinarie budgetramar och syns inte i redovisningen av 

de resurser som avsatts för arbetet med vårdhygien. En uppföljning är värdefull för att 

kunna ställa de kostnaderna i relation till kostnader för förebyggande arbete. 

 

Den ansvarsfördelning som finns kring arbetet med vårdhygien bedöms fungera bra för 

uppföljning och rapportering av avvikelser som ska ske kring infektioner. Informations-

överföringen inom kommunen tycks fungera via de informationssystem och – kanaler som 

finns upprättade inom verksamheten sedan tidigare. Omsorgspersonal och sjuksköterskor 

uppges ha en relativt tät dialog kring detta, med tydlig struktur för vidarerapportering till 

MAS. Dokumentation sker i det kommungemensamma systemet och regelbundna möten 

hålls i verksamheten för avrapporteringar. 

 

En förbättringsmöjlighet i ansvarsfördelningen kring det vårdhygieniska arbetet är att för-

tydliga det delade ansvaret för frågan mellan sjuksköterskor och enhetschefer. Ansvaret är 

uttalat delat, men kunskapen kring frågan, och därmed förväntningarna på agerande från 

verksamheten, ligger dock i större utsträckning hos sköterskorna. Sjuksköterskorna är 

också aktiva i det dagliga omsorgsarbetet på ett helt annat sätt än enhetscheferna, och får 

därmed indirekt ett större ansvar. Förväntningarna på respektive roll bedöms som något 

otydlig. 

 

Rapporteringssystemet kring uppföljningen av infektioner i verksamheten bedöms funge-

ra. Rutiner och mallar finns och används av de involverade. 

 

Verksamheten har rutin kring vårdhygien som bedöms som väl känd i organisationen. Ef-

terlevnaden har tidigare följts upp sporadiskt och en ny uppföljning är planerad under hös-

ten 2010. I och med den får kommunen också tillgång till jämförande resultat från andra 
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kommuner i landet, vilket bör nyttjas och eventuella slutsatser leda till förändringar.  I öv-

rigt bör strukturer upprättas för en mer kontinuerlig bevakning av efterlevnaden av ruti-

nerna kring vårdhygien. Avvikelser uppges ske, så ett behov av återkommande påminnel-

ser bedöms finnas. 

 

De avvikelser från rutinen som gäller klädseln kan dock vara svåra att helt få bukt med så 

länge kraven på kläderna är så pass strikta, samtidigt som personalen förväntas stå för allt 

själva. Det kan inte vara rimligt att förvänta sig helt rena kläder dagligen, utformade så 

armarna är bara, tvättade i angiven temperatur och som efter användning inte ska lämna 

arbetsplatsen utan att arbetsgivaren tillhandahåller mer än tvättmaskiner och i vissa fall på 

sikt möjlighet till förvaring och ombyte på arbetsplatsen. 

 

I granskningen har inte framkommit annat än positiva och mycket positiva omdömen och 

samverkan med landstinget, och då är det den vårdhygieniska avdelningen i Halmstad som 

avses. Det är uppskattat med en särskild kontaktperson för kommunen som är tillgänglig 

och behjälplig vid behov, både på distans och på plats i kommunen. 

 

Utbildning kring vårdhygien har hållits med anledning av de fall av infektioner förorsaka-

de av antibiotikaresistenta bakterier som drabbat verksamheten. Sommarvikarier får också 

utbildning i frågorna innan de påbörjar sin tjänstgöring. Däremot hålls ingen direkt utbild-

ning för nyanställda kring vårdhygienen, vilket bör tas i beaktade utifrån att smittspridning 

blivit ett allt större problem med antibiotikaresistensen som ökar. 

 

 

4.3 Laholms kommun 

4.3.1 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner – SKL-mätning 

Mätningen gjordes som en observationsmätning av personal en given dag 

Resultatet av mätningen visade följande för Laholms kommun: 

 

 Laholm Riket 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

71 % 91% 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

47 % 58% 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

100% 93% 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

82% 83% 
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4.3.2 Styrning, organisation och ansvar 

På kort tid har förutsättningarna för att planera och arbeta utifrån vårdhygieniska aspekter 

avsevärt förbättrats - senare års diverse ”utbrott” har naturligtvis också bidragit till föränd-

rade attityder och synsätt. Detta omfattar även omvårdnadspersonalen – om inte annat ut-

ifrån insikten om att det också handlar om att skydda sig själv och familj från smitta. I dag 

har vårdhygieniska frågor blivit viktiga. 

 

Begreppet ”Förebyggande” återfinns i de av fullmäktige fastställda målen för socialnämn-

dens verksamhet vilket av avdelningschefen tolkas som att det inte enbart handlar om att 

förebygga att medborgare behöver deras tjänster utan också att förebygga onödiga om-

sorgsbehov – t.ex. följderna av en vårdrelaterad infektion.  

 

Detta måls styrande effekt på arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner skall 

emellertid inte överdrivas. Snarare är det uppgraderingen av riskbedömning och ökad 

medvetenhet som i kombination med utfärdade föreskrifter och riktlinjer påverkat utveck-

lingen. Därtill kommer den professionella styrning som följer av sköterskans ansvar att 

utöva sitt yrke utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet - vilket givetvis inkluderar hygi-

enfrågor. Det åligger också sjuksköterskan att se till att annan personal som utför delege-

rad, sjukvårdande uppgift tänker och gör rätt. Därför är också vikten av vårdhygien etable-

rad i organisationen.  

 

En av områdescheferna hade inför vårt intervjutillfälle utformat Mål för hygienrutiner för 

sitt särskilda boende vilket indikerar ett behov av en vägledande målformulering för hela 

verksamheten.   

 

För vårdhygien finns nationella riktlinjer liksom riktlinjer avseende Halland. Vårdhygien-

enheten uppdaterar fortlöpande riktlinjer/råd och anvisningar – de är tillgängliga för alla 

via hemsidan. Likaså finns riktlinjer för Laholms kommun vilka beträffande vårdhygien 

sammanfaller med socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvår-

den m.m..  

 

MAS har varit och är ansvarig för de lokala riktlinjerna. Behovet av en uppdatering påta-

las generellt – det är ett antal år sedan det gjordes. Bristande kontinuitet på MAS-

funktionen är en bidragande orsak. MAS uppger att riktlinjer och anvisningar för 23 olika 

hälso- och sjukvårdsområden inom kort kommer att utgöra de reviderade, lokala riktlin-

jerna. Dessa kommer också att vara tillgängliga på intranätet. 

 

Vård- och omsorgsverksamheten är indelad i geografiska områden. Områdeschef kan vara 

chef för antingen ett särskilt boende, särskilt boende och hemtjänstområde eller enbart 

hemtjänstområde. De cirka 30 sjuksköterskorna är underställda respektive områdeschef 

och stationerade i respektive område.  
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Vård- och omsorgsorganisationen förändras emellertid från och med 2011. Utförarorgani-

sationen (”verkställigheten”) organiseras i fyra avdelningar med var sin chef ; Resurscent-

rum – Sjukvård, prevention och rehabilitering, Äldreomsorg, Vuxna samt Barn- och unga.  

 Avdelningen Äldreomsorg omfattar fem boenden med var sin enhetschef samt hem-

tjänsten organiserad i två geografiska områden med var sin enhetschef. (Det kan note-

ras att en betydande andel av kommunens vård- och omsorg utförs av extern utförar-

verksamhet.) 

 Avdelningen Sjukvård, prevention och rehabilitering inrymmer de tre enheterna Hälso- 

och sjukvårdsverksamhet (ca 30 anställda), Preventions- och rehabiliteringsfunktioner 

(ca 20 anställda) samt Administration.  

 

Enligt utredningen Översyn och förändring av socialtjänstens organisation som avser 

verksamhet för äldre m.fl. är motivet för förändringen ”den kommunala hälso- och sjuk-

vårdens ökande omfattning och komplexitet och därmed ett för kommunen ökande åta-

gande och medicinskt ansvar. Allt mer avancerade sjukvårdsinsatser ökar kraven på ledar-

skap, medicinsk kvalitetssäkring mm. Behovet av kunskapsöverföring mellan specialist-

vård och hemsjukvård och inte minst kraven på ständig kompetensutveckling av hälso- 

och sjukvårdspersonalen talar för ett samlat ledarskap för kommunens hälso- och sjuk-

vårdsverksamhet. Ett ytterligare motiv är att införandet av valfrihetssystem inom äldrevår-

den talar för en organisatorisk och ledningsmässig gränsdragning mellan omvårdnadsper-

sonal och sjuksköterskor”.  

 

Det har sedan ett antal år funnits en s.k. HSL-grupp – inledningsvis under ledning av MAS 

men de senaste åren under ledning av en av områdescheferna. Gruppen uppges ha till-

kommit i samband med att livslustprocessen inleddes och innehöll såväl sjukvårds- som 

omsorgspersonal. Gruppens uppdrag var från början att utifrån ett HSL-perspektiv disku-

tera den framtida organiseringen av kommunens hälso- och sjukvård. När det började bli 

tydligt hur den skulle komma att utformas (se ovan) upphörde omsorgspersonalens med-

verkan. I gruppen diskuteras också andra frågor av betydelse för hälso- och sjukvårdsarbe-

tet i kommunen (t.ex. landstingets förändring av den palliativa vården) liksom yrkesspeci-

fika frågor. Att gruppens arbete skall bidra till ett enhetligt agerande i kommunen torde 

ingå i förväntningarna på HSL-gruppen. Frågan är om HSL-gruppens uppdrag i dag – ef-

ter att ha funnits ett antal år – är tydligt utformat.  

 

För ett par år sedan initierade MAS en informell organisering med en hygienansvarig skö-

terska i varje område samt ett hygienombud per avdelning i särskilt boende. Idén har hit-

tills inte genomförts. En bidragande orsak är bristande kontinuitet på MAS – funktionen. 

Samtidigt kan noteras att det inte funnits något hinder för verksamhetsansvariga att införa 

ett sådant ansvar.   
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Det finns nyansskillnader i de intervjuades sätt att resonera om ansvarsfrågorna. Å ena si-

dan redovisas att avdelningschefen har det övergripande ansvaret för vård och omsorgs-

verksamheten och det fortlöpande ansvaret för organisation, personal och ekonomi medan 

hälso- och sjukvårdsansvaret ligger på MAS - vilket innebär att MAS har det avgörande 

inflytandet i patientfrågor. Motsvarande ansvarsfördelning uppges då gälla mellan områ-

deschef och sjuksköterska. Å andra sidan redovisas uppfattningen att det är områdesche-

fen som har det fulla ansvaret för ”sina” brukare. Det är på områdeschefens uppdrag som 

sjuksköterskan utför sitt sjukvårdande arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ansvaret för det som sker i verksamheten är därmed alltid områdeschefens, naturligtvis 

med reservation för patientrelaterade misstag. 

 

I en underliggande utredning till utredningen om förändrad organisation har bl.a. analyse-

rats den nya enhetens och enhetschefens förhållande till MAS respektive enhetscheferna 

inom avdelningen äldreomsorg.  Bland annat konstateras  

 Att hälso- och sjukvårdschefen och MAS kommer att arbeta med närliggande uppdrag 

och i vissa sammanhang kommer uppdragen att ligga på dem gemensamt. Exempel på 

sådana områden är metod- och kompetensutveckling. I det senare fallet uppmärksam-

mas vårdhygien som ett särskilt viktigt område med tanke på den utveckling som för 

närvarande sker. För att få dessa områden genomlysta och beskrivna samt för att få full 

acceptans av alla berörda föreslås att genomlysningen sker i en process med ny chef 

och lämpligt sammansatt grupp. Resultatet processas därefter med samtliga berörda 

chefer och MAS, 

 Att det är områdescheferna som är verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen 

- vilket man kommer att vara även fortsättningsvis eftersom vårdpersonal utför delege-

rad hälso- och sjukvård. Ytterligare motiv är att helhetsansvaret och resurserna måste 

följas åt – detta kommer till stora delar at ligga kvar hos enhetscheferna. Hälso- och 

sjukvårdschefens ansvar avgränsas därmed till att utifrån personalansvaret svara för att 

den legitimerade personalen är rätt dimensionerad och har rätt kompetens så att insat-

ser och delegeringar kan verkställas på ett säkert sätt. 

 

Avdelningen för hälso- och sjukvård kommer att utföra sitt uppdrag utifrån målet att ge 

patienter en säker och trygg vård. I sjuksköterskans ansvar ligger att utföra sitt arbete ut-

ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. MAS har ett ansvar för att erforderliga vårdpro-

gram och rutiner finns på plats samt tillsynsansvar (en effekt av den nya organisationen 

borde för övrigt bli en renodling av MAS´ tillsynsfunktion). Enhetscheferna kommer att 

ha ett helhetsansvar – detta inbegriper också en ekonomi i balans. 

  

I såväl nuvarande som framtida organisation finns en inbyggd konfliktrisk. Ansvarskon-

flikten uppstår om enhetschef nekar till att vidta åtgärder som av sjuksköterska, hälso- och 

sjukvårdschef eller MAS bedöms nödvändiga för att säkerställa säker vård (beslut om att 

inte vidta en åtgärd pga. ekonomiska restriktioner eller av andra skäl kan naturligtvis fattas 

även på annan nivå i verksamheten).  
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I den kommunala vardagen är problemet emellertid inte så tillspetsat; normalt sett har 

sjuksköterskan inga problem med att ge sin patient en trygg och säker vård utifrån veten-

skap och beprövad erfarenhet. Däremot finns den inbyggda motsättningen när det gäller 

allmänt förebyggande åtgärder och där man inte med bestämdhet kan hävda att åtgärden är 

nödvändig att vidta – t.ex. för att en infektion i annat fall kommer att spridas. Underlag för 

denna diskussion är  

 Att orsaken till att det passerade ett par - tre år mellan beslutet att införa arbetskläder 

för personal i de särskilda boendena och verkställighet är primärt en resursfråga. Att 

beslutet nu verkställts uppges främst hänga samman med MRSA - utbrottet på boendet 

Solhemmet.  

 Att det inte genomförts en hygienrond på samtliga boenden. Den samlade bedömning-

en av de intervjuer som genomförts i denna granskning är att det skulle generera ett 

hyggligt antal förslag till åtgärder för att förbättra hygiensäkerheten – och därmed 

kostnader.  

 

Arbetet med att uppnå god vårdhygien har det problemet att man aldrig kan avgöra vad 

som skulle ha hänt om man inte vidtagit en förbättrande åtgärd. Å andra sidan vet man inte 

heller i förväg vad som händer om man avstår. 

 

4.3.3 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

För vårdhygien finns nationella riktlinjer liksom riktlinjer avseende Halland. Vårdhygien-

enheten uppdaterar fortlöpande riktlinjer/råd och anvisningar – de är tillgängliga för alla 

via hemsidan.  

De lokala riktlinjerna för Laholms kommun – för vilka MAS är ansvarig – är beträffande 

vårdhygien identiska med socialstyrelsens föreskrifter för hygien inom vård och omsorg. 

Det är emellertid ett antal år sedan de lokala riktlinjerna (den gula pärmen) uppdaterades – 

detta arbete slutförs enligt uppgift inom kort. Avsaknaden av lokala riktlinjer har enligt 

sjuksköterskorna fört med sig att de problem man ställs inför försöker man lösa själv. Stöd 

och råd hämtar man hos kollegor och genom att söka på nätet. När de uppdaterade rutiner-

na väl kommer på plats kommer de att bli vägledande – ”då vet vi vad det är som gäller”. I 

förhållande till dem kan då också avvikelserapporteringen ske. 

 

I kommunen görs årligen ca 1500 avvikelserapporteringar. Ca 75% av dessa handlar om 

fall, ca 20% om medicinering, övriga är diverse och därmed är relativt få relaterade till 

hygienfrågor. Eftersom rapportering görs vid avvikelser avseende enskild patient är det 

utfallet också logiskt. System för rapportering av när man inte följer en föreskrift (exem-

pelvis om basal hygien) saknas. 

 

När det uppstår allvarliga situationer kommer signaler och instruktioner från vårdhygien-

enheten till MAS. Likaså är massmedia en informationskälla. MAS kontrollerar vilka rikt-

linjer etc. som gäller samt förmedlar detta – oftast via mail - till alla sjuksköterskor. Till-
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gången till riktlinjer/anvisningar/råd är mycket god – allt från nationella till vårdhygien 

Halland. Upptill detta sker fortlöpande en dialog vid regelbundna träffar med sjuksköters-

korna samt områdescheferna – organiserade av MAS. Där följs också upp att åtgärder vid-

tas.  

 

Vid (befarat) utbrott ökas aktiviteten för att begränsa spridning. Utöver skärpt tillämpning 

av de basala riktlinjerna kan avdelning stängas och boendes, personals, materials och ut-

rustnings rörlighet begränsas. Att det är vanligt att infektion eller smitta inträffar under 

hösten/vintern påminner man sig om varje år. Risken för ett utbrott leder i sig till skärpt 

tillämpning av föreskrifterna. Såväl ledning som personal konstaterar att rädslan för att 

själva bli smittade bidrar till att det är lätt att vidta de förebyggande åtgärder som är möjli-

ga att vidta.  

 

Såväl intervjuade områdeschefer som sjuksköterskor anser sig ha ett ansvar för att driva 

hygienfrågorna. Det områdescheferna beskriver är att dessa påtalas såväl i vardagssitua-

tioner – t.ex. vid observation av avvikelser från basal hygien – som vid arbetsplatsträffar 

och i sådan omfattning att man emellanåt känner sig ”tjatig”. Att sjuksköterska fortlöpan-

de informerar omvårdnadspersonalen om vårdfrågor – inklusive vårdhygien – är en natur-

lig följd av ansvaret att säkerställa att den vårduppgift som delegeras utförs tryggt och sä-

kert. Intervjuad personal bekräftar att det är ”mycket prat” om vikten av hygien.   

Men när det gäller sjuksköterskas aktiva medverkan vid arbetsplatsträffar förefaller det 

som att deras utrymme för att informera om vårdfrågor samvarierar med områdeschefens 

engagemang för sådana frågor. Exempel finns å ena sidan på att sjuksköterska får dispone-

ra 3-4 arbetsplatsträffar per år och å andra sidan att det är andra frågor som dominerar ar-

betsplatsträffarna vilket innebär att sjuksköterskans utrymme är mycket begränsat. 

Städning av allmänna utrymmen i fyra av de särskilda boendena utförs i varierande om-

fattning av städenheten inom Teknik- och service (Solhemmet 9,5 tim., Randerslund 12,5 

tim., Fridhemsgården 13 tim. samt Smedjebacken 81,5 tim per vecka). Det som städas är 

golv samt toaletter i allmänna utrymmen. Övrig städning, dvs. ovanför golv, kök samt de 

boendes rum/lägenheter utförs av ”egen” personal.   

 

Den städning som Teknik- och service utför följer kommunens städpolicy. Den anger 

minimikraven för städning inom kommunens offentliga lokaler. Särskild städinstruktion 

finns för allmänna ytor i omsorgen liksom särskild instruktion vid smitta. När den togs 

fram användes Socialstyrelsens allmänna råd om städning, Arbetarskyddsstyrelsens rap-

port Lokalvård – ett tillsynsområde som kräver särskilda insatser samt Städboken – varför 

och hur vi bör städa som är framtagen gemensamt av Arbetsmiljöverket och Socialstyrel-

sen. 
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Den bild man får av genomförda intervjuer är att den städning som utförs av särskilt utbil-

dad personal tillgodoser grundläggande hygien- och arbetsmiljökrav och utförs med pro-

fessionella metoder, medel och redskap. Den städning som utförs av egen personal är där-

emot inte styrd av städinstruktioner – man städar så gott man kan och i den utsträckning 

som det finns tid till det. Ett möjligt antagande är att den egna personalen på Solhemmet 

kan avvika eftersom den i samband med MRSA - utbrottet utbildades av hygienenheten i 

”rätt städrutiner”. I samband med utbrottet anlitades också servicekontorets städenhet.  

 

Eftersom det i princip saknas målformulering specifikt för vårdhygien förekommer inte 

heller någon målrelaterad uppföljning. Någon uppföljning av hygienfrågor i förhållande 

till politiska mål förekommer inte. Likaså förekommer inte någon systematisk uppföljning 

av att föreskrifterna om basal hygien inom hälso- och sjukvården tillämpas. I vardagsarbe-

tet ingår emellertid en fortlöpande uppföljning av rutinerna när sjuksköterska följer upp att 

delegerad sjukvårdsuppgift utförs enligt instruktioner. 

Vid tidpunkten för denna granskning genomfördes en ”nationell punktprevalensmätning
2
 

av basala hygienrutiner och klädregler” samordnad av SKL. Resultatet redovisas ovan 

(4.3.1). 

 

En betydande del av kommunens vård och omsorg utförs av extern utförare. Kommunen 

gör regelbundet en uppföljning av att uppdraget utförs enligt avtal – för ändamålet finns 

en ganska omfattande checklista. Denna checklista innehåller inte någon specifik uppfölj-

ning av tillämpning av föreskrifterna om basal hygien. 

 

I samband med infektioner (utbrott) aktiveras rapporteringsrutiner enligt vårdhygien- re-

spektive smittskyddsenheternas anvisningar. Registrering och rapportering görs direkt till 

enheterna. I rutinen ingår enligt uppgift inte rapportering till MAS. Det har förekommit att 

MAS begärt att få kopior för kännedom.  

 

Informationsöverföring mellan vårdnivåer har hittills huvudsakligen skett via fax – med 

ständig risk för att de hamnar fel etc. Med Meddix
3
, vilket infördes i april 2010, finns för-

                                                 

2
 Mätningen visar andel personal som har korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid ett 

givet tillfälle. Observationen sker på ca 10 personer i patientnära arbete och följer ett specificerat protokoll. 

Instruktioner för mätningen är framtagna utifrån evidensbaserade metoder. Mätningen sker under en dag 

under vecka 43-44. Observationsprotokoll överförs till SKL via webb 

3
 Med hjälp av MEDDIX, en internetbaserad tjänst, kan informationsflödet mellan och inom landsting, 

kommuner och privata vårdinrättningar effektiviseras. MEDDIX ger ständig tillgänglighet oberoende av 

plats. Tjänsten som består av ett antal applikationer och databaser tillgängliga direkt från webbläsare. Den 

omfattar registrering, förmedling och arkivering av meddelanden/svar på meddelanden 
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utsättningar för en kvalitetssäker informationsöverföring – förutsatt att berörda vårdnivåer 

använder tjänsten på avsett sätt. Enligt uppgift finns fortfarande sådana brister från sjuk-

husets sida vilket förhoppningsvis enbart beror på att tjänsten är förhållandevis ny.  

I Meddix lämnar kommunen, oftast sjuksköterska, i samband med inskrivning på sjukhu-

set nödvändig information om brukaren/patienten – och sjukhuset omvänt vid utskrivning 

i samband med kallelse till vårdplanering. Det torde ligga i sakens natur att eventuell före-

komst av infektion särskilt uppmärksammas vid denna informationsöverföring.   

 

Omvårdnadspersonalens fortlöpande dokumentation sker för närvarande manuellt. Tidiga-

re var det kanske på sina håll en ganska ostrukturerad dokumentation men den har nu 

styrts upp. Omvårdnadspersonalen använder två olika dokumentationsblad – ett för om-

vårdnad och ett för hälso- och sjukvård – vilka förvaras i en gemensam pärm för alla bru-

kare. I princip är det denna fortlöpande dokumentation som nu skall digitaliseras i Treser-

va.  

 

Treserva är ett verksamhetsstöd under utveckling sedan ett drygt år. Systemet skall stödja 

handläggning – debitering – ekonomistyrning. Laholms kommun var en av de första kun-

derna vilket normalt innebär goda påverkansmöjligheter när systemet utvecklas men också 

en stor arbetsinsats. Målet är att alla delar av systemet SKALL användas och av all perso-

nal.  

Så här långt har handläggare, chefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

samt administrativ personal deltagit i utbildning och börjat använda Treserva. Under 2011 

skall 1100 omvårdnadspersonal utbildas. Bland dem skall särskilda dokumentationsombud 

trimmas extra för att kunna hjälpa/stödja sina arbetskamrater.  

Befintliga moduler är 

 Omvårdnadspersonalens modul för den fortlöpande dokumentationen. Här upprättas 

också Genomförandeplanen av brukarens kontaktperson. Även andra underliggande 

dokument kan läggas in. 

  HSL-modulen vilken används av sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast. 

Sökorden inom modulen följer den vedertagna VIPS-modellen. 

 Ärendehandläggningsmodulen; handläggaren dokumenterar utredning samt beslut – 

delges områdeschef som, beroende på beslutets innehåll (uppdraget), ”delar” till kon-

taktperson samt övriga berörda. Modulen innehåller också en meddelandefunktion vid 

behov av kompletterande information, exempelvis till annan än områdeschef. 

 Modul för ekonomistyrning; myndighetsenheten upprättar månadsvis en sammanställ-

ning/redovisning av varje områdeschefs intäkter – den delges områdeschef som kan 

kontrollera/påpeka fel.  Styrande parametrar/fördelningsnycklar är inlagda i systemet. 

Vid biståndsbeslut styrs intäkten till den lägsta nivån, dvs avdelning inom ett särskilt 

boende. 

  Debiteringsmodul (försystem) i vilken ekonomienheten upprättar det underlag som 

sedan överförs till ekonomisystemet Economa.  
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4.3.4 Stöd och samverkan 

Den numer förstärkta hygienenheten uppfattas och beskrivs genomgående positivt. De är 

offensiva, erbjuder sina tjänster och lämnar gärna råd och anvisningar. Ett aktuellt erbju-

dande är att på plats informera/utbilda personalen. Att det inte genomförts hänger samman 

med att aktiviteten inte kunnat prioriteras. Enligt uppgift kommer sådana utbildningar att 

genomföras under våren 2011. Vårdhygienenhetens fortlöpande arbete är viktigt för kom-

munen. 

 

MAS genomför i princip varje månad ett möte med alla sjuksköterskor samt områdesche-

fer. Vid mötena informeras om och behandlas aktuella vårdfrågor – en form av fortlöpan-

de fortbildning. Sjuksköterskornas uppfattning i stort om möjligheter till fortbildning är att 

det inte verkar finnas pengar till detta. 

 

Arbetsplatsträffar är det huvudsakliga forumet för vårdpersonalens fortbildning i hygien-

frågor. Ovan har framgått att det är vanligt att sådana frågor finns på dagordningen och 

emellanåt i sådan utsträckning att områdeschefer och även personalen kan uppleva att det 

blir ”tjatigt”. 

Intervjuade områdeschefer redovisar att nyanställda får en tredagarsintroduktion vilken 

givetvis innefattar de rutiner som tillämpas. Detta gäller även semestervikarier. En kollega 

utses dessutom att fungera som handledare. Om motsvarande introduktionsprogram 

genomförs i hela verksamheten är ej utrett. 

 

4.3.5 Analys och bedömning, Laholm 

 Något övergripande mål med bäring på vårdhygienfrågor har inte fastställts. En av om-

rådescheferna hade inför vårt intervjutillfälle utformat Mål för hygienrutiner för sitt 

särskilda boende vilket indikerar att det kan finnas ett behov av en vägledande mål-

formulering avseende vårdhygien för hela verksamheten. 

 

 Nationellt och regionalt finns ett stort utbud av stöd för det lokala hygienarbetet. Ut-

över tillgång till en numer förstärkt vårdhygienenhet med hög ambition att stödja 

kommunens personal finns föreskrifter och riktlinjer för såväl fortlöpande förebyggan-

de hygienåtgärder som för åtgärder vid befarad smitta eller vid utbrott. Det finns också 

dokumenterade kunskaper och erfarenheter, t.ex. Socialstyrelsens rapport ”God hygie-

nisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård” samt utarbetade förslag 

(mallar) för analys av hygieniska förutsättningar typ hygienrond och egenkontroll.  

Däremot är de lokala riktlinjerna (”den gula pärmen”) inaktuell vilket förefaller bidra 

dels till oklarhet om vad som skall gälla i kommunen, dels ett visst mått av ineffektivi-

tet eftersom respektive sjuksköterska eller områdeschef får lägga tid på att söka svar på 
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de frågor som uppstår. Inom kort kommer, enligt uppgift, reviderade lokala rutiner att 

vara tillgängliga.  

 

 De incidenter som inträffat senare år har tydligt bidragit till att vårdhygien har blivit en 

viktig fråga. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien förefaller vara väl kända – 

såväl områdeschefer som personal ger t.o.m. uttryck för att ”det kan bli lite tjatigt”. De 

särskilda riktlinjer som också finns vid befarad smitta och vid utbrott är också väl kän-

da och aktiveras vid behov.  

Den punktprevalensmätning som genomfördes hösten 2010 (se 4.3.2.2) ger en bild av 

att personalen har kunskap om föreskrifterna om basal men att de behöver fördjupas. I 

de boenden där områdeschefen har ett högt engagemang är tillämpningen mer konse-

kvent. 

 Intervjuade områdeschefer redovisar att nyanställda får en tredagarsintroduktion vilken 

givetvis innefattar de rutiner som tillämpas. Detta gäller även semestervikarier. En kol-

lega utses dessutom att fungera som handledare. Om motsvarande introduktionspro-

gram genomförs i hela verksamheten är ej utrett.  

En sådan introduktion i kombination med tillgång till särskilt utsedd handledare får 

bedömas som tillräcklig för att säkerställa att en nyanställd har kännedom om före-

kommande instruktioner, rutiner och arbetsformer samt möjlighet att genom sin hand-

ledare och naturligtvis chef och sjuksköterska därefter fördjupa sina kunskaper.  

 

 I samband med MRSA - utbrottet vid Solhemmet för ca ett år utbildade/informerade 

vårdhygienenheten all personal. Någon motsvarande aktivitet har ännu inte genomförts 

för övrig personal inom vård och omsorg. Intrycket är att hygienenheten tagit initiativ 

och erbjudit utbildning men att verksamheten ännu inte prioriterat denna aktivitet.  

Enligt uppgift kommer det att ske under 2011. Om aktiviteten då skall omfatta all per-

sonal eller vissa ”ansvariga” förefaller oklart. För att inte enbart ha kunskap om vikten 

av att tillämpa föreskrifterna utan – på ett djupare plan – också förstå varför bedömer 

vi det som angeläget att vårdhygienenheten ges utrymme att genomföra sin utbild-

ningsaktivitet för all personal. Vid denna planering kan det finnas anledning att även 

uppmärksamma yrkesgruppen personliga assistenter.  

 

 Även om det till vardags naturligtvis påminns om vikten av att tillämpa de basala före-

skrifterna liksom att eventuella brister påtalas så förekommer inte någon systematisk 

uppföljning av tillämpningen. Rekommendationen blir därför att någon form av 

egenkontroll införs. Om så sker är det kanske inte nödvändigt att en sådan pågår fort-

löpande – kanske gör den större nytta om den t.ex. införs tillfälligt under ett par eller 

några veckor/månader för att därefter återkomma med en viss periodicitet. En systema-

tiskt genomförd egenkontroll skulle troligen också kunna ersätta en del av de åter-
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kommande ”påminnelserna/upplevda tjatet” vid bl.a. arbetsplatsträffar. Kompletteran-

de uppföljningssätt kan vara mätning av handspritförbrukning, material etc. 

 

En betydande del av kommunens vård och omsorg utförs av extern utförare. Kommu-

nens regelbundna uppföljning av att extern utförare utför uppdraget enligt avtal sker 

med stöd av en ganska omfattande checklista. Denna skulle kunna kompletteras avse-

ende tillämpning av föreskrifterna om basal hygien. 

 

 Vi bedömer att det också finns anledning att aktualisera hur lokalvård utförs i såväl 

särskilda boenden som egna. Den bild man får av genomförda intervjuer är att den 

städning som utförs av särskilt utbildad personal (Teknik och service) tillgodoser 

grundläggande hygien- och arbetsmiljökrav och utförs med professionella metoder, 

medel och redskap i enlighet med kommunens städpolicy. Den städning som utförs av 

egen personal är däremot inte styrd av städinstruktioner – man städar så gott man kan 

och i den utsträckning som det finns tid till det.  

Förmodligen finns det fler aspekter än rent städtekniska/professionella att ta hänsyn till 

vid städning i brukarnas boenden/hem. Vad som emellertid är av vikt är att det finns en 

tydlig städrutin för städningen samt att personalen har kunskap om och använder mo-

derna metoder, medel och redskap. 

 Med Meddix finns förutsättningar för en kvalitetssäker informationsöverföring mellan 

vårdnivåer – förutsatt att tjänsten används på avsett sätt. Enligt uppgift finns fortfaran-

de sådana brister från sjukhusets sida vilket förhoppningsvis enbart beror på att tjäns-

ten är förhållandevis ny. Beträffande den fortlöpande dokumentationen borde sjösätt-

ningen av Treserva under 2011 medföra motsvarande kvalitetssäkring av dokumenta-

tionen inom verksamheten.  

 Den förändrade organisation som nu skall införas bedömer vi kan ha bättre förutsätt-

ningar att möta den kommunala hälso- och sjukvårdens ökande omfattning och kom-

plexitet jämfört med den nuvarande. Vi ser också positivt på att man som en del av ut-

redningen belyst ansvarsförhållandena mellan hälso- och sjukvårdschef och MAS samt 

beträffande områdeschefernas verksamhetschefsansvar enligt hälso- och sjukvårdsla-

gen samt att det föreslås att den analysen skall fördjupas. För närvarande finns nyans-

skillnader när ansvarsförhållandena beskrivs. 

 Det ökande antalet sjuka i boendena är ett växande problem och i synnerhet det ökande 

antalet dementa eftersom en dement person är en större hygienrisk. Det kan med andra 

ord finnas anledning att nu ta ställning till hur den framtida demensvården skall lösas i 

kommunen. Hur sjukvård i eget boende – omfattningen uppges vara större än i de sär-

skilda boendena – kan vidareutvecklas är med tanke på att kommunen inte förfogar 

över miljön en annan väsentlig utvecklingsfråga. En del av den diskussionen kan också 
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komma att handla om skillnaden i behovet av arbetskläder mellan särskilt och eget bo-

ende. 

 

 Om man skulle genomföra en hygienrond i samtliga särskilda boenden är det – att 

döma av inhämtad information - sannolikt att resultatet skulle bli en hygglig förteck-

ning över behov av förbättringsåtgärder.  

Detta förhållande är i sig en spegling av ett hinder i arbetet med att förebygga vårdrela-

terade infektioner – vilket också berörts ovan (4.3.1.3) Ytterst står uppfattningen om att 

åtgärder bör vidtas mot den kostnad som åtgärden innebär. Så länge som ”inget händer” 

väger kostnadsaspekten tungt.  

I detta sammanhang kan det vara av intresse att konstatera att kommunens extrakostna-

der för MRSA – utbrottet på Solhemmet uppgick till ca 260 000 kronor. Landstingets 

kostnader tillkommer. 

 

4.4 Halmstads kommun 

4.4.1 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner – SKL-mätning 

Mätningen gjordes som en observationsmätning av personal en given dag 

Resultatet av mätningen visade följande för Halmstads kommun: 

 

 

 Halmstad Riket 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

84% 91% 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

16% 58% 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

90% 93% 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

71% 83% 

 

4.4.2 Styrning, organisation och ansvar 

Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun har inte antagit särskilda mål inom området. I de 

lokala riktlinjerna som MAS gett ut finns angivet en generell målsättning att minska vård-

relaterade infektioner. Främsta styrningen sker genom riktlinjer och rutiner från MAS som 
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kommuniceras ut till personal via enhetscheferna. Intervjuad vårdpersonal uppger att det 

finns mål att de basala hygienrutinerna ska följas. 

 

Ansvar för vårdhygien ligger praktiskt på enhetschefer men verksamhetschefer och för-

valtningschef har ansvar att förmedla information och följa upp. Enhetscheferna samarbe-

tar mycket med sjuksköterskorna särskilt vid konstaterad smitta.  

 

MAS utarbetar riktlinjer som fastställs av ledningsgruppen. MAS vidarebefordrar alla ru-

tiner och riktlinjer som kommer från Vårdhygien Halland till vårdenheterna både i kom-

munens egen verksamhet och hos entreprenörer. Hemvårdsförvaltningen samarbetar med 

Socialförvaltningen i dessa frågor för att samma rutiner ska gälla både för personal inom 

äldreomsorg och inom LSS. 

  

Det förekommer inte så många avvikelser inom detta område. Om det är aktuellt rapporte-

ras smitta till smittskyddsenheten. 

 

När det gäller hygienfrågor i samband med om- och nybyggnation så har förvaltningen 

tagit fram ett ramprogram som anger att det ska finnas möjlighet att utföra rengöring ex i 

dekontaminator (en form av diskmaskin för desinfektion av material). 

 

4.4.3 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

Rutiner kring vårdhygien och hantering vid smitta finns och uppges vara kända i organisa-

tionen. Flera av de tillgängliga rutinerna och riktlinjerna är utarbetade av Vårdhygien 

Halland och används även i den kommunala verksamheten.  

 

I det dagliga arbetet följer enhetschefer och sjuksköterskor upp att vårdpersonalen följer 

rutinerna. Det finns en avsikt att börja med hygienronder under 2011. MAS gör praktisk 

uppföljning av hur basala hygienrutiner följs som en del i tillsynen, både i kommunens 

egen verksamhet och hos entreprenörer. Däremot gör inte verksamheten någon egen sys-

tematisk uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner. 

 

Vid uppkommen smitta kontaktar som regel sjuksköterskan MAS. MAS uppger att det 

finns god beredskap och rutin vid ex. utbrott av vinterkräksjuka. Vårdrelaterade infektio-

ner registreras. När det är aktuellt görs anmälan till smittskyddet av MAS. Även enhets-

chefer, sjuksköterskor och personal beskriver en ändamålsenlig hantering när smitta kon-

staterats. 

 

Generellt finns tillgång till material som ex handsprit, engångsförkläden, handskar. Ett 

problem som uppges är personalkläder. För särskilt boende finns personalkläder till fast 

personal men ej till vikarier och studenter. Det finns möjlighet att tvätta kläder på arbets-

platsen men alla gör inte detta. Hemtjänsten får ett årligt klädbidrag till personalkläder. 
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Tvätt av dessa kläder sker dock oftast inte på arbetsplatsen eftersom utrustning i många 

fall saknas. Detta har vållat problem när man haft patienter med konstaterad smitta. I vissa 

fall har arbetskläder då fått köpas in specifikt. Frågan om att ha ett system för personal-

kläder med tvätt via externt tvätteri till all personal har diskuterats. Medel finns avsatta 

men har av avtalsskäl måst avvaktas. System med personalkläder som tvättas externt prö-

vas på två boenden som ett pilotprojekt. Från förvaltningen upplevs en svårighet att finna 

en bra lösning för personalkläder till hemvården. 

 

MAS uppger att vid de granskningar som gjorts har noterats att smycken och målade nag-

lar förekommer. Även i övriga intervjuer framgår att det förekommer vissa brister i basala 

hygienrutiner men att det blivit betydligt bättre de senaste 2-3 åren. Olika aktiviteter och 

information har ökat följsamheten till rutinerna. 

 

Ett område som i vissa fall ger hygienproblem uppges vara de äldreboenden där det fortfa-

rande finns gemensamma toaletter och duschar. 

 

Det finns inga särskilda rutiner för städning förutom då smitta konstaterats då det finns i 

specifika rutiner.  

 

Problem som framförts i intervjuerna är att det ibland är svårt med hygienfrågor särskilt 

vid konstaterad smitta när det gäller personer som inte själv kan förstå vikten av hygien 

ex. dementa, i vissa fall personer med psykisk sjukdom som blir rädda för skyddskläder 

och även är svåra att begränsa i rörlighet. Ytterligare en fråga är att säkra att all personal 

får information även de som arbetar tillfälligt. Det finns också svårighet med städning i 

enskildas hem vid smitta eftersom möbler mm inte kan rengöras på bra sätt. Det kan även 

uppstå oro hos personal för att de själva eller familjen ska bli smittade. 

 

 

4.4.4 Stöd och samverkan 

Kommunens personal uppger att de får bra stöd från Vårdhygien Halland och att dessa är 

lättillgängliga. En särskild hygiensköterska är riktad mot Halmstads kommun. Vårdhygien 

Halland har erbjudit utbildning till all personal men denna har ännu inte genomförts. För-

valtningen planerar att genomföra denna under 2011. I samband med introduktion av ny 

personal ges information om basala hygienrutiner. 

 

I samband med smitta har Vårdhygien Halland medverkat och utbildat personal på den 

aktuella arbetsplatsen. 

 

Hygienläkaren har varit och informerat ledningsgruppen om hygienfrågor och vårdrelate-

rade infektioner. 
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När det gäller informationsöverföring från sjukhuset till kommunens personal så finns ru-

tiner för detta. Finns även särskild rutin för rapport vid VRE som även gäller vid informa-

tionsöverföring inom kommunen. Dessa rutiner upplevs fungera bra. 

 

I kommunen har förekommit smitta hos enskilda patienter som föranlett särskilda åtgär-

der. Med gott stöd från Vårdhygien Halland så uppges dessa situationer ha hanterats på ett 

bra sätt.  

 

4.4.5 Analys och bedömning, Halmstad 

Granskningen visar att kommunens arbete med vårdhygien och smittskydd överlag funge-

rar tillfredställande. Det finns rutiner och stöd och dessa är kända i organisationen.  

Dock visar intervjuerna och den mätning som genomförts av SKL att det finns behov av 

att trycka på efterlevnaden av rutinerna. De hygienronder som planeras införas kan vara ett 

viktigt led i detta och behöver prioriteras. Egenkontroll på arbetsplatserna kan vara ett an-

nat hjälpmedel för att hålla rutinerna levande. Även den av Vårdhygien Halland erbjudna 

utbildningen ger förutsättningar för att öka efterlevnaden av rutinerna. 

 

När det gäller personalkläder är det angeläget att tillse att dessa tvättas på föreskrivet sätt, 

samt att överväga, när möjligheter ges, en mer ändamålsenlig lösning för personalkläder 

som omfattar all personal som arbetar med omvårdnad. 

 

4.5 Falkenbergs kommun 

4.5.1 Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner – SKL-mätning 

Mätningen gjordes som en observationsmätning av personal en given dag 

Resultatet av mätningen visade följande för Falkenbergs kommun: 

 

 Falkenberg Riket 

Handdesinfektion efter pati-

entkontakt 

92% 91% 

Handdesinfektion före pati-

entkontakt 

53% 58% 

Kortärmad arbetsdräkt 

 

94% 93% 

Varken ringar, klockor eller 

armband 

77% 83% 
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4.5.2 Styrning, organisation och ansvar 

Falkenbergs kommun har inte utarbetat några egna mål för vårdhygien och smittskydd i 

verksamheten. Kommunen har ett mycket nära samarbete med Varbergs sjukhus och an-

vänder deras mål för vårdhygien och smittskydd. Det övergripande målet enligt MAS är 

dock nolltolerans avseende vårdrelaterade infektioner.  

 

Alla i organisationen är väl medvetna om vikten av vårdhygien och smittskydd och vilka 

rutiner och riktlinjer som skall efterlevas. Dock har de ingen kunskap om några specifika 

mål avseende vårdhygien och smittskydd inom kommunen. 

 

All rapportering avseende uppföljning kring förekomsten av infektion och avvikelserap-

portering sker till MASen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) från i första hand kommu-

nens sjuksköterska. MASen uppgift är att därefter rapporterar till Smittskyddet då det är 

aktuellt Avseende avvikelserapportering så brukar det vara väldigt få avvikelser, då dessa 

har lyfts upp mycket tidigare i verksamheten och därmed redan hanterats.  

 

Framförallt sker rapportering till MASen via journalföringssystemet Magnacura, genom 

framförallt det mailsystem som är kopplat till systemet.  

 

Organisationen avseende vårdhygien och smittskydd för Falkenbergs kommun är organi-

serat enligt följande: 

 

1. MAS (Medicinskt ansvarig sköterska) 

2. Enhetschef 

3. Hygienombud 

4. Personalen 

 

MAS (finns en i Falkenbergs kommun) har det övergripande ansvaret i kommunen avse-

ende vårdhygien och smittskydd och är huvudkontaktperson  i dessa ärenden. 

  

Enhetschefen har det primära ansvaret avseende vårdhygien och smittskydd i den dagliga 

verksamheten. 

 

Hygienombud finns utsedda på respektive avdelning på särskilt boende samt för respekti-

ve områden inom hemtjänsten. Hygienombuden är enhetschefernas stöd avseende dessa 

frågor i den dagliga verksamheten. Hygienombuden har även som uppgift att helst en gång 

per kvartal, eller åtminstone en gång per termin utföra självskattning av basala hygienruti-

ner i verksamheten vilket skall rapporteras till MAS. Utfallet av självskattningen skall 

även informeras om på arbetsplatsträffarna för att kunna åtgärdas och hanteras i verksam-

heten. Hygienombuden har nyligen tillsatts, varför rutinen avseende självskattning ännu ej 

är fullt implementerad. 
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Personalen ansvarar i sitt dagliga arbeta att följa de policy och riktlinjer som finns avseen-

de vårdhygien och smittskydd inom Falkenbergs kommun. 

 

Det finns numera en person anställd på socialförvaltningen som ansvarar för att ta hänsyn 

till bl.a. hygienfrågor i samband med nybyggnation. Möjligheten för exempelvis MAS att 

påverka frågorna kring hygienfrågor har därmed under senaste året stärkts och samarbetet 

med den ansvariga personen på socialförvaltningen är god. I den senaste nybyggnationen 

inom Falkenbergs kommun, Tallgläntan, så har MAS fått vara med och lämna sina syn-

punkter i samband med framtagande av ritning, vilket ej har varit fallet vid tidigare om- 

och nybyggnationer. 

 

 

4.5.3 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för basal vårdhygien inom Falkenbergs kommun.  

I riktlinjerna för basal hygien inom kommunal hälso- och sjukvård framgår det tydligt vil-

ka föreskrifter som gäller samt viket specifikt ansvar verksamhetschefen respektive de pa-

tientansvariga har för att säkerställa att smittspridning undviks, begränsas och hanteras. 

 

Den vårdpersonal som vi har intervjuat är väl insatta vilka riktlinjer och rutiner som finns 

avseende basal vårdhygien inom Falkenbergs kommun. Dessa rutiner finns även tillgäng-

liga i en hygienpärm som finns lätt tillgänglig för alla i vårdpersonalen och samtliga inter-

vjuade vet var dessa pärmar finns att tillgå. 

 

I samband med att vårdpersonal anställs måste de även skriva under ett avtal att de har läst 

igenom och känner till vilka lokala rutiner för basal hygien och personligt hygienansvar 

som finns i Falkenbergs kommun.  

Samtliga personer som vi har intervjuat anser att rutiner och riktlinjer avseende basal 

vårdhygien efterlevs till större delen. Det som ibland kan avvika från de riktlinjer som 

finns uppsatta är att någon i personalen har för långa naglar, smycken och piercing och att 

plastförkläde inte används eller byts i den utsträckning som det föreskrivs i rutinerna. 

 

Uppföljning av om basal vårdhygien efterlevs utförs genom framförallt följande steg: 

 

 Varje år i maj skall varje verksamhetschef tillse att det utförs en egenkon-

troll/hygienrond vilken undertecknas av verksamhetschefen och skickas in till MAS. 

I denna egenkontroll skall verksamheten svara på ett antal frågor avseende basal 

vårdhygien och dokumentera eventuella avvikelser och orsaken till dessa för att des-

sa skall kunna hanteras och förbättras framöver. Denna rutin för egenkontroll är 

dock ännu ej fullt implementerad i samtliga verksamheter. 
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 Det skall även utföras självskattningar avseende basal vårdhygien som hygienombu-

det ansvarar för. Denna självskattning har precis implementerats inom Falkenbergs 

kommun och kan ses som ett komplement/förstärkning till hygienronden. Denna 

skall utföras helt en gång per kvartal eller åtminstone en gång per termin.  Själv-

skattningen skall rapporteras till MAS, men utfallet skall även diskuteras och före-

dras på arbetsplatsträffarna. Självskattningen är dock ännu ej fullt implementerad, då 

hygienombuden nyligen är tillsatta, men kommer successivt att implementeras inom 

samtliga verksamheter. 

 

 Kommunens sjuksköterska är ansvarig för infektionsregistreringen och uppföljning-

en av denna. Denna rutin är enligt de intervjuade väl inarbetad och det fungerar väl. 

 

Alla de intervjuade anser att de har väl fungerande arbetsformer och beredskap vid en mer 

omfattande infektionsspridning. De har rutiner för att minimera antalet personer i persona-

len som kommer i kontakt med den smittade, hur brukaren eventuellt ska isoleras,  vilka 

skyddskläder som skall användas (engångsrockar etc), hantering av besök samt hur rap-

portering sker till ansvarig sjuksköterska och till MAS. 

 

I samband med risken för svininfluensan utarbetades även en beredskapsplan för hur even-

tuell brist på personal pga av sjukdom skulle hanteras, exempelvis vilken sjukdomsdia-

gnos som var mest prioriterade etc. för att kunna klara den dagliga verksamheten. 

 

Det finns framtagna skriftliga städrutiner för vårdpersonalen som skall följas på särskilt 

boende inklusive vilka städmedel som skall användas. Det finns även eget städmaterial i 

alla brukares rum. Av utförda intervjuer framgår det att vårdpersonalen är väl informerade 

om dessa rutiner och de anser att dessa efterlevs. Inom hemtjänsten finns det inte lika tyd-

liga riktlinjer och där är det är brukarens egna städartiklar som används.  

 

På vissa av Falkenbergs kommuns särskilda boenden har samtliga brukare fått egna tvätt-

maskiner vilket underlättar förbyggande åtgärder för smittspridning då sängkläder, hand-

dukar, kläder etc inte lämnar den smittade brukarens rum.  

 

Alla i personalen (särskilt boende och hemtjänsten) har arbetskläder, dock är det inte alltid 

dessa byts varje dag, då tillgången kan vara något begränsad. Alla i personalen på särskilt 

boende och hemtjänsten har tillgång till engångsförkläde och plasthandskar som skall an-

vändas i enlighet med de instruktioner som finns framtagna. På särskilt boende finns det 

handsprit i samtliga brukares rum, i korridoren samt på samtliga toaletter, inklusive in-

struktioner om vikten att använda handspriten. Handsprit finns även i hemtjänstens samt-

liga bilar samt hemma hos brukaren. 

 

Avseende hjälpmedel så finns det inom Falkenbergs kommun särskilda instruktioner hur 

dessa skall hanteras då brukaren ej längre skall använda dem, dvs hur hjälpmedlet skall 
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plastas in och transporters till ett speciell lokal  i Falkenbergs kommun där det rengörs i en 

speciell rengöringsapparat, allt för att undvika eventuell smitta. 

 

4.5.4 Stöd och samverkan 

Det finns en framtagen utbildning inom Falkenbergs kommun som hålls för samtliga ny-

anställda samt semestervikarier där information och utbildning om vårdhygien och smitt-

skydd ingår som en viktig del. Utbildningen hålls av MAS, sjuksköterska och ansvarig 

chef. Avseende timanställda så får de i normalfallet inte genomgå motsvarande utbildning 

utan deras utbildning består av att de får gå jämte en mer erfaren kollega en eller två da-

gar. Utöver den utbildning som ges vi nyanställning så finns det ingen kontinuerlig utbild-

ning avseende vårdhygien och smittskydd till personalen, viss information ges på APT, 

men detta gäller då enbart den fast anställda personalen. Utöver detta har även de utsedda 

hygienombuden nyligen fått utbildning inom området i samband med att de utsågs till om-

bud. 

 

Samverkan mellan landstinget och Falkenbergs kommun sker framförallt genom kontakt 

mellan MAS, kommunens sjuksköterskor och hygiensjuksköterskan på Varbergs sjukhus. 

De intervjuade anser att denna samverkan har utvecklats och blivit mycket bättre under 

senare år. Samverkan är numera väl inarbetad och de intervjuade anser att den fungerar väl 

och att de får bra stöd och hjälp av hygiensjuksköterskan att lösa uppkomna problem i det 

dagliga arbetet. 

 

Styrningen av entreprenörer, inom då framförallt hemtjänsten, i Falkenbergs kommun sker 

på samma sätt som får den egna personalen och MAS anser att samverkan med entrepre-

nören fungerar väl. Det finns ingen skillnad i hur vårdhygien och smittskydd hanteras av 

entreprenören eller den egen personal. Entreprenören skall enligt sitt avtal och dess kvali-

tetskrav efterleva exakt samma krav som den egna personalen. Entreprenören har även 

tillgång till och får samma information som kommunens egen personal samt skall följa 

samma rutiner och riktlinjer och har tillgång till samma datasystem och databaser. Entre-

prenörens personal rapporterar i samma system som den egna personalen och har samma 

rapporteringskrav till MAS. MAS uppföljning av hur vårdhygien och smittskydd hanteras 

i verksamheten sker på samma sätt i den egna verksamheten som i den verksamheten som 

hanteras av entreprenören. 

 

All information avseende eventuell smitta/infektion på brukare som flyttas inom kommu-

nen alternativt har fått smitta på sjukhuset hanteras av kommunens sjuksköterska. Sjukhu-

sen är enligt de intervjuade mycket bra på att informera om det är någon brukare som har 

utsatts för någon smitta på sjukhuset. Informationen sker både muntligt och skriftligt. Av-

seende de personer som flyttas inom kommunen så är rutinen sådan att den ansvariga 

sjuksköterskan går in i journalsystemet för att kontrollera om det eventuellt finns någon 
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smitta på den brukaren som skall flyttas. Denna rutin fungerar väl enligt de som intervju-

ats. 

 

4.5.5 Analys och bedömning, Falkenberg 

Vi anser att kommunens arbete med vårdhygien och smittskydd överlag fungerar tillfred-

ställande. Arbetet har under de senaste åren varit inriktad på att ta fram rutiner för att på 

ett bättre sätt styra dessa områden ute i verksamheterna. Verksamheten är väl medveten 

om de rutiner och riktlinjer som finns avseende vårdhygien och smittskydd inom kommu-

nen. 

 

4.6 Varbergs kommun  

4.6.1 Styrning, organisation och ansvar 

När det gäller mål för området så uppges att det inte finns övergripande mål. Däremot 

uppges i verksamheten att det finns mål att alla ska efterleva de basala hygienrutinerna. 

Den huvudsakliga styrningen kring vårdhygien sker genom riktlinjer och rutiner som 

Vårdhygien Halland utarbetat och som med smärre lokal anpassning av MAS används i 

kommunen och i verksamhet som drivs av entreprenörer. 

 

Det finns ett bra engagemang hos förvaltningsledningen kring hygienfrågor och enhets-

chefer tar ansvar för att se till att personalen är informerad och följer hur rutinerna efter-

levs. Det finns en tydlig ansvarsfördelning men det framkommer i intervjuerna att gräns-

dragningen mellan ansvar för enhetschefer och sjuksköterskor inte är helt klar för alla. 

 

4.6.2 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

De rutiner som finns kring vårdhygien och smitta är väl kända i organisationen. På varje 

enhet finns utsedda hygienombud som stödjer övrig personal i hygienfrågor (dock kände 

inte de intervjuade sjuksköterskorna till detta). Hygienombuden tar upp hygienfrågor på 

arbetsplatsträffar återkommande. Vissa enheter har arbetat med självskattningsenkäter 

kring basal vårdhygien. Avsikten är att hygienombuden ska genomföra regelbundna upp-

följningar av efterlevnaden av rutinerna och rapportera till enhetschef, som i sin tur rap-

porterar till MAS. 

 

Det uppges att personal i stort följer basala hygienrutiner men att det finns avvikelser där 

personal ex. bär smycken och långärmat eller inte använder förkläde vid omvårdnad. Dock 

framhålls att vid konstaterad smitta och särskilda åtgärder brukar rutinerna fungera bra. 

 

MAS gör regelbundet kvalitetsrevisioner i både kommunens egen verksamhet och i entre-

prenadverksamhet. I kvalitetsrevisionerna ingår även hygienrutiner. 
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Det finns resurser i form av material mm att använda i förebyggande syfte och vid infek-

tioner. På korttidsvården uppges att man ofta gör bakterieodlingar om det finns misstanke 

om smitta. Det förs inte så mycket diskussion om hygienfrågor i samband med ny- och 

ombyggnation förutom runt mathantering.  

 

Infektionsregistrering görs inte systematiskt men uppgifter går att hämta ut ur journalsy-

stemet. Däremot lämnas epidemirapport till MAS vid ex. utbrott av vinterkräksjuka. Rap-

porter lämnas till smittskyddet vid infektioner där detta är aktuellt. 

 

Ett problem som finns i verksamheten är att inte all personal har egna personalkläder och 

att tvätt av personalkläder inte alltid sker på arbetsplatsen. Det saknas även omklädnings-

möjligheter på vissa håll. Det pågår en diskussion i förvaltningsledningen om åtgärder 

kring detta. Vidare finns problem i demensvården där det är svårt att ha handsprit lättill-

gängligt. Vid uppkommen smitta finns vissa problem med att tvättmaskinerna är begrän-

sade. Vid intervjuerna framförs också att det behövs en ökad kunskap om städning och att 

städrutiner behöver uppmärksammas. 

 

 

4.6.3 Stöd och samverkan 

Alla enhetschefer och hygienombud fick under år 2009 en utbildning via Vårdhygien 

Halland. En uppdatering av denna utbildning planeras under år 2011. 

 

Verksamheterna upplever ett mycket bra samarbete med Vårdhygien Halland och att det 

förbättrats sedan Vårdhygien Halland bildades. Vårdpersonal som har frågor om vårdhy-

gien kan ringa hygiensköterskan direkt. Även samverkan med Smittskyddsenheten upp-

levs positivt och stöd ges vid behov. MAS:arna i Halland träffar regelbundet Vårdhygien 

Halland och Smittskyddsenheten. 

 

Informationsöverföring från sjukhuset sker via datoriserat system (Meddix) samt muntligt. 

Om en brukare har multiressistent infektion lämnas information om detta och även MAS 

får kännedom om det. Upptäcks infektion i den kommunala vården meddelas MAS och 

anmälan görs till Smittskyddsenheten om infektionen är anmälningspliktig. Ett visst pro-

blem är att smitta i vissa fall konstateras efter utskrivning ex. när provsvar kommer. 

Kommunens verksamhet har då vårdat en period utan att ha kännedom om smittan. 

 

Det finns en god kunskap och beredskap för att hantera smitta i form av ex. vinterkräks-

sjuka. 

 

4.6.4 Analys och bedömning, Varberg 

Granskningen visar att det i Varbergs kommun finns ett ändamålsenligt arbete kring vård-

hygien och smittskydd. Rutiner finns och är kända och det finns en organisation med hy-
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gienombud på alla arbetsplatser. Uppföljning kring basala hygienrutiner görs/planeras dels 

via självkontroll, dels via tillsyn från MAS. Samverkan med landstingets vårdhygien och 

smittskydd fungerar bra. Utbildning kring vårdhygien har genomförts. Det finns en god 

beredskap för att hantera uppkommen smitta. 

 

Det finns viss problematik kring kunskapen om ansvar mellan enhetschefer och sjukskö-

terskor. Även tillgång till och tvätt av arbetskläder är inte helt ändamålsenligt men frågan 

hanteras för närvarande av förvaltningsledningen. 

 

 

4.7 Kungsbacka kommun 

4.7.1 Styrning, organisation och ansvar 

Det finns inga uppställda mål mer än att personalen ska följa basala hygienrutiner. Ba-

sala hygienrutiner är kända i organisationen. All personal har tillgång till dem, och 

andra rutindokument avseende vårdhygien och smittskydd, via intranätet.  

 

Ansvaret kring vårdhygien är uppdelat, verksamhetschefer har hand om ekonomi och 

övergripande hygienfrågor, enhetschefer har ansvar för introduktion/utbildning och för 

att personalen följer rutiner och riktlinjer samt att se till att det finns hygienombud och 

kompetens. MAS ansvarar för upprättande av riktlinjer, uppföljningar, kontakt med 

vårdhygien, utbildningsfrågor och genomförande av regelbundna möten.  

 

Uppföljning och rapportering av mål förekommer inte då det inte finns några uttryckta 

mål, dock görs annan uppföljning i form av granskningsrapporter, egenkontroller samt 

en årlig rapportering till nämnden – analys och bedömning av den kommunala sjuk-

vården.  MAS gör även uppföljning/registrering av vårdrelaterade infektioner samt 

VRE.  

Avseende avvikelser så finns rutiner för detta samt ett avvikelsesystem som personalen 

ska använda. Vad som är att se som en avvikelse anses dock vara svårt för personalen 

att bedöma.  

Om smitta uppstår så rapporterar enheterna detta till MAS. MAS står för rapportering 

till smittskyddet, vilket endast görs på anmodan beroende på vad de begär in. 

 

Hygienfrågor i samband med om- och nybyggnation beaktas till viss del. En broschyr 

(”Att tänka på när man bygger om och bygger nytt för Äldreomsorgen”) har tagits 

fram för de som får i uppdrag att bygga för äldreomsorgen, där ingår inte något avsnitt 

kring hygien men vissa riktlinjer finns med i instruktionen. Riktlinjerna berör dock 

inte praktiska frågor såsom sophantering och tillgång/förvaring av material. De prak-

tiska frågorna beaktades inte vid nybyggnationen av Tölö-Smedja, där sophanteringen 
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inte var optimal och material såsom handsprit, förkläden och handskar saknades vid 

start.  

Vid ombyggnation hos brukare i ordinärt boende beaktas hygienfrågor i den mån bru-

kare ger sitt samtycke till detta.     

 

Problemområden som framkommit under intervjuerna är att personal inte alltid följer 

de basala hygienrutinerna, trots att de har kännedom om dem. I intervjuerna har det 

även framkommit att det finns vissa brister i rapporteringen då en ny brukare kom-

mer. Bristerna består av att vårdplaneringsteam inte alltid får information innan om 

brukaren bär på någon smitta.  

 

4.7.2 Rutiner, arbetsformer och uppföljning/rapportering 

Rutiner och riktlinjer inom området finns, både de som tagits fram i Kungsbacka 

kommun och de som tagits fram inom Landstinget Halland. All personal har fått in-

formation kring basala hygienrutiner och dessa tillämpas hög grad i organisationen. 

Av vad som framkommit i intervjuer finns det dock en viss nonchalans hos persona-

len, främst när det gäller vigselringar och användande av nagellack. Vid smitta följs 

hygienrutiner till fullo men i det vardagliga arbetet finns det vissa brister. Samtliga ru-

tiner och riktlinjer inom området finns tillgängliga på intranätet där all personal kan ta 

del av dem. 

 

Följsamhet till rutiner följs upp regelbundet av MAS genom självskattningsformulär, 

granskningar, infektionsregistrering och nu egenkontroller inom hemtjänst.  

 

I verksamheterna finns beredskap vid utbrott av exempelvis magsjuka. Vid utbrott 

anmäler personalen detta till sjuksköterska som markerar om skärpta hygienrutiner. In-

formationen sprids snabbt i verksamheten och det finns en struktur för informations-

flödet även inom hemtjänsten. Personalen tar då till extra försiktighetsåtgärder såsom 

munskydd och extra handskar etc. De arbetar även medvetet genom att exempelvis an-

passa matsituationer och personalplanering för att förhindra smittspridning. MAS blir 

inkopplad om det blir nödvändigt att införa intagningsstopp (korttidsboenden) samt för 

att ge information till besökare. Bortsett från att personal rapporterar till MAS när det 

är avslutat så sker ingen dokumentation i samband med magsjuka. 

 

Resurser för att förhindra smittspridning finns, personal har tillgång till det material 

som krävs för att tillämpa basala hygienrutiner samt att nya spol- och diskdesinfekto-

rer nu köps in till verksamheterna.  

De dagliga städrutinerna ligger på enhetschefers ansvar, det ligger utanför MAS an-

svarsområde. Inom hemtjänsten finns inte några nedskrivna allmänna städrutiner men 

av vad som framkommit i intervjuer lämnar städmaterial inte det enskilda hemmet och 

personalen sköter städning noggrant för att förebygga smittspridning. Omvårdnadsper-
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sonal i särskilt boende har fått utbildning kring städning och även där finns städmateri-

al som hör till den enskilda lägenheten.  

Vid smitta skärps rutinerna och städning utförs dagligen, vilket dokumenteras på en 

signeringslista som finns placerad i lägenheterna. Vid smitta ger hygiensköterska in-

struktioner för städning samt att städrutiner vid smitta finns dokumenterat i riktlinjer.  

 

4.7.3 Stöd och samverkan 

Alla enheter har ett hygienombud som fått spetsutbildning genom vårdhygien, vilket även 

legitimerad personal ska få inom kort. Nyanställda och sommarvikarier får ett introduk-

tionsmaterial där det ingår ett hygienområde. Sjuksköterskor genomför även en utbildning 

kring medicindelegering och hygienrutiner för samtliga nyanställda och sommarvikarier. I 

de fall smitta uppstår får all personal ny utbildning för att säkerställa att personalen har 

erforderlig kunskap.  

 

Samverkan med Landstinget sker främst vid smittoutbrott då de har mycket kontakt. Dels 

genom att MAS får stöd i arbetet och dels genom att de ger information till personal. Per-

sonal har även möjlighet att kontakta hygiensköterska som befinner sig i Varberg, de före-

drar dock att personalen kontaktar MAS först. MAS tar sedan kontakt med hygiensköters-

ka vid behov, då de har svårt att hinna med alla samtal.  

Av vad som framkommit i intervjuerna så lyfter omvårdnadspersonal eventuella frågor till 

sjuksköterska eller enhetschef som i sin tur kontaktar MAS, vårdhygien eller smittskydd.  

 

Entreprenörerna får samma information av MAS som verksamheten i egen regi samt har 

skyldigheten att följa samma riktlinjer som övriga. Av vad som framkommit under inter-

vjuerna har personal som arbetar på boenden med annan huvudman möjlighet att delta på 

de utbildningar som ges av sjuksköterskor. 

Inom hemtjänsten finns ett strukturerat samarbete med entreprenörer, då de har gemensam 

natt. Där är det alltid brukare som går först, oavsett utförare. 

 

Informationsöverföring kring förekomst av smitta/infektion är något bristande. De motta-

gande verksamheterna får alltid en muntlig rapport när det handlar om VRE och MRSA, 

dock sker ingen skriftlig dokumentation och de kan heller inte lägga in detta i brukarens 

journal. I de fall då det handlar om magsjuka och liknande infektioner får de ingen infor-

mation, varken muntlig eller skriftlig, trots att det finns riktlinjer kring detta. MAS har 

skrivit avvikelse på detta. 

Av vad som framkommit under intervjuerna förefaller informationsöverföringen fungera 

bra i många fall, dock finns det konstaterade brister som behöver åtgärdas. 

 

För ett par år sedan fick de ett våldsamt utbrott av VRE på ett boende, vilket de berörda 

upplevde som mycket jobbigt. Vårdhygien och Smittskydd skickade då regelbundet ny 

information till dem. Vårdhygien besökte även berörda avdelningar för att ge information, 
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men då det var en relativt ”ny” smitta var kunskapen hur den skulle hanteras relativt be-

gränsad på Vårdhygien och Smittskydd. Personalen på boendet fick nya riktlinjer varje 

vecka, vilka gick genom MAS ut till enhetschefer. Vårdhygien ansvarade för information 

till anhöriga samt gav information till personal kring städning och utförde provtagning på 

rummen efteråt. Informationen uppfattades av personalen vara bra men svår att hantera då 

den ändrades från vecka till vecka. I dagsläget har de inga positiva brukare men det är 

fortfarande några som de tar prover på. Efter att detta har hänt har nya riktlinjer upprättats. 

Ett fall av ARE uppdagades på ett boende för cirka ett år sedan. Brukaren bodde i egen 

lägenhet och personalen fick information kring detta men inte några restriktioner. Persona-

len upplevde att de fick det stöd de behövde.  Även fall av MRSA och andra infektioner 

dyker upp emellanåt men då har personalen klart för sig hur de ska agera. Om smitta upp-

står idag upplevs det vara mindre dramatiskt än tidigare då personalen har större kunskap.  

När det uppstår smittor rapporteras detta till nämnden för att de ska känna till situationen. 

 

4.7.4 Analys och bedömning, Kungsbacka 

Kungsbacka har arbetat medvetet och strukturerat kring frågan under flera år. Bland annat 

har de deltagit i ett pilotprojekt kring vårdrelaterade infektioner på Socialstyrelsen. En rad 

rutiner och riktlinjer har tagits fram, dessutom följer man i verksamheterna de av lands-

tinget antagna riktlinjerna. MAS gör kontinuerliga uppföljningar vilka dokumenteras i oli-

ka granskningsrapporter. 

Utifrån vad som framkommit i denna granskning och utifrån ställda revisionsfrågor bedö-

mer vi att Kungsbacka kommuns arbete med att förebygga och motverka vårdrelaterade 

infektioner är ändamålsenligt och genomsyrar verksamheten. Dock noterar vi att de i verk-

samheterna bör tydliggöra vikten av att följa de basala hygienrutinerna även då det inte 

förekommer någon smitta. Vi noterar även att det finns förbättringar att göra avseende 

överlämnandeprocessen mellan landstinget och kommunen.  

 

 

 


