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Hygien och smittskyddsgruppen
För en god sjukhusövergripande
vårdhygien som förhindrar
smittspridning, tillämpad av alla.
Uppdrag - Organisation - Arbetssätt
Utöver klinikrepresentation ingår hygiensjuksköterska
och hygienläkare från Vårdhygien Stockholm,
vårdutvecklare, lokalt smittskyddsansvarig
sjuksköterska, infektionsläkare och representanter
från Service & Logistik, HR-avdelningen och
vårdenhetschefsgruppen. Specialistgruppen för
hygien och smittskydd arbetar på uppdrag av
verksamhetschefsgruppen, kontaktperson är
chefsläkaren.
Hygien och Smittskyddsgruppen har som uppgift att
samordna sjukhusets arbete avseende vårdrelaterade
infektioner, smitta, epidemiologi och hygien samt att
vara ett forum för spridning av information och föra
diskussion kring och införande av vårdhygieniska
rutiner. Hygien och smittskyddsgruppen är en länk
mellan Vårdhygien Stockholm, Smittskydd Stockholm,
Folkhälsomyndigheten och sjukhusets samtliga kliniker/
enheter.
Arbetsområden för Hygien- och smittskyddsgruppen
inkluderar även utbildning, information och revidering
av rutiner och vårdprogram. Punktprevalensmätningar
utförs regelbundet avseende följsamhet till olika
rutiner gällande hygien och utgör underlag för
förbättringsarbete.

Förbättringsarbeten/projekt
Vårdhygien samarbetar dagligen med verksamheterna
med bl.a. konsultationer gällande frågeställningar av
anmälningspliktiga resistenta bakterier, vinterkräksjukan
(calici), influensa såväl som olika hygienrutiner för
det fortlöpande arbetet. En stor del av vårdhygiens
kontakter gäller Covid-19 och följsamhet till de rutiner
som åberopas i regionen.
Hygiensjuksköterskan har genomfört 30 planerade
utbild- ningar på sjukhuset under 2021. Dessa
har bl.a. innehållit uppdateringar gällande basala
hygienrutiner, vårdrelaterade infektioner samt ARB
och handlingsprogrammen. Utbildning- arna har även
innefattat hantering av smittförande avfall, tvätthantering, sopor samt stick och skärskador och hur

dessa kan förhindras. Vid dessa utbildningar har även
rutiner och åtgärder samt smittspårning vid Covid-19
tagits upp.
Förutom de planerade utbildningarna har en stor
mängd ad-hoc utbildningar och genomgångar av rutiner
och handlingsprogram gällande framförallt Covid-19
genomförts. Informationsmatriel har tagits fram, såsom
posters med instruktioner om ”Rätt skyddsutrustning
efter behov” för medarbetare, samt patientinformation
”Så skyddar vi dig som patient eller besökare”, som
handlar om våra åtgärder mot spridning av Covid-19 på
sjukhuset.
Ad-hoc utbildningar har också genomförts vid olika
nyupptäckta smittor såsom, till exempel hepatiter,
resistenta bakterier, mässling och vattkoppor samt
tuberkulos.
Ett antal av sjukhusets personal har deltagit i
Vårdhygien Stockholms grundutbildning i Vårdhygien.
Under året har ett 10- tal hygienronder med
efterföljande uppföljning genomförts. CStG´s
regelbundna hygienronder blir samtidigt lärorika
utbildningstillfällen och en grund för eventuella
förbättringsarbeten. Arbetet med att införa en
sjukhusgemensam standard för hygien och städronder
pågår.
Hygien och smittskyddsgruppen tog 2019 fram
ett sjukhusgemensamt uppdrag för sjukhusets
hygienombud för att tydliggöra hygienombudens
roll i den egna verksamheten. I September hölls en
vårdhygienutbildning för sjukhusets hygienombud
för att stärka kunskaper inom basala hygienrutiner
och smittvägar, vårdrelaterade infektioner,
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anmälningspliktiga resistenta bakterier, personlig
skyddsutrustning samt skötsel av Spol- och
diskdesinfektorer
För att säkerställa anställdas kunskaper inom hygien
finns ett kompetenskort i Capio Competence som
är obligatoriskt för samtliga medarbetare och ska
repeteras årligen.I kompetenskortet ingår capios
gemensamma hygienutbildning samt Vårdhygiens
webbaserade utbildning i basala hygienrutiner.
WHO:s handhygiendag 5 maj uppmärksammades med
noti- ser på intranätet och ett utskick till alla chefer om
vikten av vårdhygieniska rutiner och handtvätt.

Fokusområden 2022
• Följsamhet till de omställningar som ägt rum och
som kommer att förekomma till följd av covid -19.
• Fortsatt fokus på följsamhet till basala
hygienrutiner.
• Färdigställa och implementera en
sjukhusgemensam standard för hygien och
städronder som säkerställer att gränsdragningen
mellan servicepersonalens och vårdper- sonalens
uppdrag är tydlig.
• Fortsätta förbättra hygieninformation på intranätet.

Samtidigt påmindes all personal om när
skyddsutrustning behövs användas och när man
inte behöver. Med fokus på att ha en relevant
handskanvändning enligt ”handskpyramiden”.

• Fortsatt vaccinationsprogram till CStG
medarbetare kommer utvecklas i enlighet med
Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Daglig checklista där kontroll av spol-och disk
desinfektorer ska fyllas i för varje maskin har tagits fram
och implemente- rats. Listorna sparas i 3 år. Checklistor
och information finns tillgängliga på intranätet under
Hygien och Smittskydd.

• Fortsätta hålla en sjukhusövergripande utbildning i
vårdhygien.

Gruppens representanter har varit delaktiga i:
• Uppdatering av hygieninformation på intranätet
• Frambringa förslag till postrar och
sjukhusövergripande rutiner gällande Covid-19.
• Planering av utbildning för sjukhusets
hygienombud

Kontinuerligt arbete med uppföljning av följsamhet
till basala hygienrutiner pågår genom:

• Smittskyddsansvarig sjuksköterska på 50%.

• Säkerställa följsamhet till utbildning basala
hygienrutiner.
• Strukturera och skapa sjukhusgemensam
standard för dokumentation för öppenvården inom
handläggning av resistenta bakterier.
• Identifiera förbättringsområden utifrån
förbättringstavla och avvikelserapportering

Kontaktpersoner
Anna Schröder
Bitr. Vårdenhetschef,
Ordförande Hygien och
smittskyddsgruppen

• Observationsstudier i enlighet med SKL:s
föreskrifter.
• Sjukhusgemensamt uppdrag för hygienombud,
kommunicerat till hygienombudsnätverket.
• Medarbetare gör en individuell uppföljning med
hjälp av ett digitalt självskattningsformulär.
• Hygienfrågor är en stående punkt på alla klinikers
veckobrev och APT.
• Att ta del av sjukhusövergripande avvikelser
som ingår i områden som dokumentation och
informationsöverföring, vårdhygien, smittskydd,
VRI.
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