HYGIEN OCH SMITTSKYDDSGRUPPEN

För en god sjukhushygien som förhindrar
smittspridning!
Uppdrag - Organisation - arbetssätt
Specialistgruppen för hygien och smittskyddsgruppen vid
Capio S:t Görans Sjukhus arbetar på uppdrag av verksamhetschefsgruppen, ansvarig är sjukhusets chefsläkare. Gruppen ska utgöra en stödfunktion till linjechefer
samt till sjukhusets förbättringsgrupper i patientflödesarbetet . Gruppen arbetar för utveckling av EBM, information
och införande samt avveckling av metoder och arbetssätt.
Avvikelser, vårdskador, resultatanalyser, händelse- och riskanalyser inom hygien och smittskyddsgruppen utgör en
grund för sjukhusövergripande förbättringsarbete.
Gruppen består av representanter från samtliga kliniker
som rapporterar till sina egna linjechefer och flödesägare.
Dessutom ingår hygiensjuksköterska, vårdutvecklare,
infektionsläkare och representanter från Servicegruppen,
HR-avdelningen, vårdenhetschefsgruppen, och Vårdhygien.
Gruppen har som uppgift att samordna sjukhusets arbete
avseende vårdrelaterade infektioner, smitta, epidemiologi och hygien samt att vara ett forum för spridning av
information. Hygien och smittskyddsgruppen är en länk
mellan landstingets Centrala hygienkommitté, Smittskydd
Stockholm, Smittskyddsinstitutet och sjukhusets samtliga
kliniker/enheter.
Möten hålls ca sex gånger per år och gruppens representanter informerar fortlöpande aktuell linjechef, kvalitetscontroller och övriga medarbetare på aktuell avdelning.
Mötesprotokoll samt gällande rutiner och PM presenteras
på sjukhusets intranät.
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.

Aktiviteter 2011
Hygien- och smittskyddsgruppen har som huvudmål att
arbeta för ett sjukhus fritt från sekundärsmitta, både hos
patienter och hos personal. Fokus har under 2011 i likhet
med tidigare år, legat på basala hygienrutiner och multiresistenta bakterier.
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• Hygiensjuksköterska har under året haft 38 utbildningar
för samtliga personalkategorier i basala hygienrutiner
och MRSA på sjukhusets avdelningar och mottagningar.
• Punktprevalensmätningar enligt SKL/SLL har utförts
avseende MRSA, Basala hygienrutiner och klädregler
och förekomst av handdesinfektion på patientsängar.
• I samband med varje punktprevalens har analys och
förbättringsförslag sammanställts till första linjens chefer,
utifrån mätningarnas resultat.
• Framtagning och revidering av aktuella vårdprogram
och rutiner har gjorts löpande under året.
• Omstrukturering och uppdatering av Hygien- och smittskyddssidan på intranätet.
• Informationsmaterial har i samband med WHO:s internationella dag för handhygien tagits fram.
• Arbete med att ta fram en kompetensbeskrivning/¬kom
petenskort inom hygien och smitta har pågått.
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Fokusområden under 2012
• Fortsatta punktprevalensmätningar enligt SKL/SLL
avseende MRSA, Basala hygienrutiner och klädregler
och förekomst av handdesinfektion på patientsängar.
• Fortlöpande utbildning för personal kring basala hygienrutiner.
• Revidering/uppdatering och implementering av vårdprogram och rutiner.
• Driftsätta arbetet med kompetensbeskrivning/kompetenskort inom hygien- och smittskydd.
• Utarbeta patientinformation angående odling vid risk för
multiresistenta bakterier.
• Utbildning av hygiensjuksköterska på KKC.
• Fortsätta uppmärksamma och diskutera avvikelser inom
hygien- och smitta.
• Sträva efter minskad förekomst av VRI. Journalgranskning av VRI i punktprevalensundersökningarna.
• Implementering av handlingsplaner för minimering av
VRI.
• Koppla ihop hygien med flödesprocesser.
• Införande av infektionsverktyget.
• Bibehålla hög mötesnärvaro, en effektiv och välfungerande struktur och organisation i gruppen.

Kontaktpersoner
Anna Schröder, vårdenhetschef/ordförande
Epost: anna.schroder@capio.se
Anna Zerne, vårdutvecklare
Epost: anna.zerne@capio.se

STRAMA
Uppdrag- Organisation - arbetssätt
Sjukhusets lokala Stramagrupp arbetar på enligt direktiv
från SLL, avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och
Strama Stockholm. Gruppen består av läkare och sjusköterska från avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och
Strama Stockholm, läkare från anestesi-, kirugi-, ortopedioch medicinklinkerna, läkare från lokala bakteriologiska
laboratoriet samt chefläkare.
För att verka för en rationell antibiotikaförbrukning och
förskrivning på sjukhuset följs antibiotikaanvändning för
behandling och profylax inom öppen och sluten vård,
utveckling av multiresistenta bakterier.

Aktiviteter 2011
• Stramas lathund för antibiotikaanvändning på sjukhus
delas ut vid uppdatering till läkarna samt till alla nya
läkare. Antibiotikaförbrukning/förskrivning i relation till
urinvägs- och luftvägsinfektioner har också registrerats.
Vid möten i gruppen som sker 4- 5 gånger per år diskuteras och analyseras dessa resultat. För att tillgodose
att intravenös behandling med antibiotika alltid föregås
av blododlingar har i läkemedelsmodulen uppmärksamhetstext om detta skapats.
• I anslutning till European Antibiotic Day 18 november
2011 anordnades möte för sjukhusets läkare med presentationer av deltagarna i gruppen av antibiotikaanvändning, och multiresistent bakterieförekomst i länet
och lokalt och Stramas 10 punktprogram.

Fokusområden under 2012
Minska antibiotikaförbrukningen i sluten och öppenvård
med delmål att minska antalet utskrivna antibiotika recept
i öppenvården.

Kontaktpersoner
Inger Gretzer Qvick, Ordförande Lokal Stramagrupp
E-post: inger.qvick@capio.se

Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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