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Hygien och smittskyddsgruppen
För en god sjukhusövergripande vårdhygien som
förhindrar smittspridning!

Uppdrag - Organisation - arbetssätt
Utöver klinikrepresentation ingår hygiensjuksköterska och
hygienläkare från Vårdhygien Stockholm, vårdutvecklare,
infektionsläkare och representanter från Service & Logistik, HR-avdelningen och vårdenhetschefsgruppen.
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. Hygien och smittskyddsgruppen är en länk mellan landstingets Centrala
hygienkommitté, 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.

Aktiviteter och resultat 2017
Vårdhygien samarbetar dagligen med verksamheterna
med bl.a. konsultationer gällande frågeställningar av multiresistenta bakterier, vinterkräksjukan (calici), influensa
såväl som olika hygienrutiner för det fortlöpande arbetet.
CStG´s regelbundna hygienronder blir samtidigt lärorika
utbildningstillfällen och en grund för eventuella förbättringsarbeten. Hygiensjuksköterskan har genomfört 78 planerade utbildningar på sjukhuset under 2017. Dessa har
bl.a. innehållit uppdateringar gällande basala hygienrutiner,
vårdrelaterade infektioner samt ARB/MRB och handlingsprogrammen. Utbildningarna har även innefattat hantering
av smittförande avfall, tvätthantering, sopor samt stick och
skärskador och hur dessa kan förhindras.
Sedan april 2017 har alla medarbetare inom, av SLL fastställda målgrupper, erbjudits mässlingvaccination och
CStG når ca 20-25 % vilket är den förväntade målnivån
enligt Smittskydd Stockholm. Erbjudande om Influensavaccination ges inom alla verksamheter.
Nyanställdas kunskaper inom hygien och smitta säkerställs genom en obligatorisk föreläsning på sjukhusets
introduktionsmöte vid 10 tillfällen för all personal oavsett
kategori. Därefter följs alla upp att de genomfört web
utbildning i hygien som även är en del i det kompetenskort
som krävs av samtlig personal som arbetar patientnära.
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Fyra introduktionstillfällen för AT-läkare har genomförts med
föreläsning om basala hygienrutiner, sjukhusrutiner och
landstingets handlingsprogram kring smittor och bakterier.
WHO:s handhygiendag 5 maj utökades till att omfatta en
hel vecka med postrar, verksamhetsnära workshops och
erbjudande om kontroll av handhygien genom test med
handcheck och fluorescerande medel. Samtidigt påmindes all personal om när skyddsutrustning behövs användas och när man inte behöver. Med fokus på att ha en
relevant handskanvändning enligt ”handskpyramiden”.
Sängdraperier byts kvartalsvis numera av leverantören
och ytterligare byte sker vid behov löpande. Rutin är formulerad och publicerad. Bytena dateras och rutinen följs.
Daglig checklista där kontroll av spol-och disk desinfektorer ska fyllas i för varje maskin har tagits fram och implementerats. Listorna sparas i 3 år. Checklistor och information finns tillgängliga på intranätet under Hygien och
Smittskydd.
Under november, sjukhusets hållbarhetsmånad, anordnades en temadag med fokus på energibesparingar,
hygien och att minska användandet av engångsartiklar.
Alla anställda och passerande patienter bjöds på Hållbarhetstårta som belöning för miljöförbättringar som gjorts
under år 2017.
Som ett led i att kvalitetssäkra lokaler och rutiner har 18
hygienronder utförts. Uppkomna förbättringsförslag följs
upp. Arbetet med att införa en sjukhusgemensam standard för hygien och städronder pågår.
Gruppens representanter har varit delaktiga i planeringen
av sjukhusets nya lokaler bla nya akuten och akutröntgen
och säkerställt att förutsättningar att utföra basal hygienrutiner finns längs patientens väg.
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Kontinuerligt arbete med uppföljning av följsamhet till
basala hygienrutiner pågår genom:
• Observationsstudier i enlighet med SKL:s föreskrifter
• Medarbetare gör en individuell uppföljning med hjälp av
självskattningsformuläret som distribueras av Vårdhygien
– ”självskattning – följsamhet till basala hygienrutiner”.
• Hygienfrågor är en stående punkt på alla klinikers veckobrev och APT.

Fokusområden under 2018
• Strukturera och skapa sjukhusgemensam standard för
dokumentation för öppenvården inom handläggning av
resistenta bakterier.
• Fortsatt fokus på följsamhet till basala hygienrutiner
• Färdigställa och implementera en sjukhusgemensam
standard för hygien och städronder som säkerställer att
gränsdragningen mellan servicepersonalens och vårdpersonalens uppdrag är tydlig.
• Förbättra åtkomst och kunskapen kring var hygieninformation finns på intranätet.
• Fortsatt vaccinationsprogram till CStG medarbetare
kommer utvecklas i enlighet med Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Kontaktpersoner
Anna Zerne, vårdutvecklare, ordförande i Hygien
och smittskyddsgruppen
Epost: anna.zerne@capiostgoran.se
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