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, Folkhälsomyndigheten 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.
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Aktiviteter 2013
Övergripande har Hygien och smittskyddsgruppen under
2013 arbetat med att uppnå de åtaganden för 2013 gällande hygien som står beskrivet i anbudet för driften av
Capio S:t Görans sjukhus.
Följsamhet Basala hygien och klädrutiner inom slutenvården/öppenvården
CStG har under året arbetat intensivt med att lyfta främst
handhygien och handskanvändning genom information
och diskussioner i olika forum och därmed ökat följsamheten till riktlinjer och föreskrifter.
Kompetenskort inom Hygien
86,5% av alla tillsvidareanställda sjuksköterskor inom slutenvården innehar kompetenskort i hygien. Kompetenskortet innehåller en teoretisk del som innefattar kunskaper
och kännedom om regler, rutiner och vårdprogram inom
hygien samt en praktisk del med webutbildningen från
vårdhygien. Utbildning i kompetenskort inom hygien- och
smittskydd har genomförts bland vårdpersonal. I första
skedet har sjuksköterskor och undersköterskor prioriterats.
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• Hygiensjuksköterska har under året hållit 69 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.
Även öppenvården inkluderades och redovisades på
klinik- och sjukhusnivå.
• I samband med varje punktprevalensmätning har analys
och förbättringsförslag sammanställts till första linjens
chefer, utifrån mätningarnas resultat. En överanvändning
av handskar identifierades och informationsmaterial om
handskar och basal hygien har tagits fram, distribuerats
och följts upp.
• Framtagning och revidering av aktuella vårdprogram och
rutiner har gjorts löpande under året.
• Tillgången av arbetskläder till vårdpersonalen har under
året kartlagts och resulterat i ett utökat basutbud.
• Specialistgruppen har både fungerat som arbetsgrupp
och referensgrupp i utveckling och implementering av
sjukhusets handlingsplan för att minska förekomsten av
vårdrelaterade infektioner (VRI).

Fokusområden under 2014
• Revidering/uppdatering och implementering av vård
program och rutiner.
• Fortsätta utbildningsinsatsen gällande kompetenskort inom hygien- och smittskydd samt sammanställa
antal utfärdade kompetenskort. Inkludera fler personal
kategorier.
• Som en del i implementering av handlingsplaner för minimering av VRI:
• Utarbeta patientinformation angående odling vid
risk för multiresistenta bakterier.
• Genom ett självskattningsformulär kommer alla
enheter granska sin verksamhet för att identifiera
förbättringsområden lokala såväl som sjukhusövergripande: Självskattningen utförs av vårdenhetschef
tillsammans med lokalt hygienombud.
• Fortsatta punktprevalensmätningar enligt SKL/SLL
anvisningar avseende MRSA, VRI, Basala hygienrutiner och klädregler.
• Specialistgruppen fortsätter följa utvärderingen av
resultat utifrån infektionsverktyget i samarbete med
den lokala STRAMA-gruppen.
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Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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