
Hygien och 
smittskyddsgruppen
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 regional arbetsgrupp (RAG), 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.
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Specialistgruppen i siffror
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Patientens röst

Jättefint rum, fräsch avdelning, 
duktig och omtänksam personal. 

Kände mig mycket väl 
omhändertagen

”

Andel inneliggande patienter som har 
en vårdrelaterad infektion, VRI. 

Datauttag från infektionsverktyget 
N=1485/33449 vårdtillfällen

Föregående år 

Avdelning 43 (Medicinkliniken)Följsamhet till Basala hand och 
klädrutiner. Baserat på punktprevalens 
på 28 enheter, 16 vårdavdelningar och 

12 mottagningar

Föregående år 69% resp 95%

Följsamhet till screening av anmälnings-
pliktiga multiresistenta bakterier, ARB, 

vid inskrivning till slutenvården. Baserat 
på kontinuerlig mätning

Målvärde 80 % 

88 %
Följsamhet till ARB screening

54 %, 90 % 
Följsamhet till BHK screening

4,4 %
Patienter med VRI
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Vårt fokus under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har 
specialistgruppen fokuserat på att:

• Följsamhet till de omställningar som ägt rum och som kommer att 
förekomma till följd av covid -19.

• Fortsatt fokus på följsamhet till basala hygienrutiner.
• Fortsätta förbättra hygieninformation på intranätet.
• Fortsatt vaccinationsprogram till CStG medarbetare kommer utvecklas 

i enlighet med Smittskydd Stockholms rekommendationer..
• Fortsätta hålla en sjukhusövergripande utbildning i vårdhygien.
• Identifiera förbättringsområden utifrån förbättringstavla och 

avvikelserapportering

Ännu bättre under 2023
Under 2023 kommer specialistgruppen att ha extra fokus på:

• Identifiera förbättringsarbeten utifrån förbättringstavla och 
avvikelserapportering

• Hålla i sjukhusövergripande utbildning i vårdhygien samt främja 
sjukhusets nätverk av hygienombud.

• Skapa förutsättningar för digital självskattning i basala hygienrutiner
• Genomföra hygienronder på sjukhusets enheter
• Fortsatt följsamhet till de omställningar som ägt rum och som 

kommer att förekomma till följd av covid-19.
Vill du veta mer? Kontakta gruppens ordförande
Anna Schröder anna.schroder@capiostgoran.se

mailto:anna.schroder@capiostgoran.se
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