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Vårdhygien i VGR för PV

� Enligt direktiv HSA 
”Regiongemensamt  
uppdrag”

� 1,7 milj inv
Göteborg & södra 
Bohuslän



� Tillgång till Vårdhygienisk 
expertkunskap

� ”Grundläggande vårdhygienisk 
kompetens” - all vårdpersonal

Krav på… 





Första utmaningen

� Hur skulle vi jobba?



� Diskussion

Internt arbete

� Tre alternativ



Andra utmaningen

� Säkerställa att alla anställda har 
kunskap så att vårdgivaren kan 
uppnå HSL:s krav ”på god 
hygienisk standard”

� Hur använda resurser på bästa 
sätt?



Roller � ansvar

� Verksamheter har alltid ansvaret

� Vårdhygien resurs 

� Riktlinjer, rutiner för god hygienisk 
standard gäller all Hälso- och sjukvård



Vi valt att arbetat med …

� Chefer

� Informations/utbildnings möten 

� Utveckla hjälpmedel så att verk-
samheterna kan 
– uppfylla vårdhygieniska krav
– säkerställa kompetens hos personal
– kvalitetssäkra – följa upp rutiner etc



Fler vägar � för att använda resurser 
smart 

� Samarbete med andra aktörer som utbildar 
/samlar vårdpersonal

– Strama

– Smittskydd



Tredje utmaningen



Informellt nätverk i VGR

� Dela erfarenheter

� Utveckla verktyg för att 
uppnå målet



Väg för att hitta oss

� Ingång via regionen

– För nå alla vårdgivare

– Lätt nå respektive 
vårdhygienisk enhet



MEDIETEKNIK GÖTEBORGS 

UNIVERSITET

Verktyg

� Webbaserade utbildningar 
med diskussionsfrågor



Sju utbildningar med diskussionsfrågor 

1. Vårdhygien – introduktion vad och varför

2. Hur sker smittspridning?

3. Basala hygienrutiner

4. Arbetskläder

5. Punktdesinfektion och Städ

6. Desinfektion ”Spol och disk”

7. Renrutin







Verktyg

� Webbaserade utbildningar med  
diskussionsfrågor

� Ledningsverktyg – vidareutvecklat för 
primärvård 



Vårdenhetens egna
vårdhygieniska 

förbättringsarbete

Vårdenhetens egna
vårdhygieniska 

förbättringsarbete

Checklista-
egenkontroll för 
vårdhygienisk

standard

Checklista-
egenkontroll för 
vårdhygienisk

standard

VerksamhetschefVerksamhetschef

Enhetens 
handlingsplaner

för vårdhygieniskt
förbättringsarbete

vb. riktat vård-
hygieniskt stöd

Enhetens 
handlingsplaner

för vårdhygieniskt
förbättringsarbete

vb. riktat vård-
hygieniskt stöd

Ledningsverktyg för god vårdhygienisk 
standard � anpassad

� Chefsverktyg för att 
på enhetsnivå 
systematiskt

- följa upp vård-
hygieniska rutiner 

- bedriva vårdhygieniskt 
förbättringsarbete



Checklista för egenkontroll � VG Primärvård 
del i ”Ledningsverktyg för God vårdhygienisk standard” 



Verktyg

� Webbaserade utbildningar med  
diskussionsfrågor

� Ledningsverktyg – vidareutvecklat för 
primärvård 

� Checklista med ”basutrustning”





Vårdhygienprinciper

Basala Hygienrutiner

Figur: Ros-Marie Carlsson

Luftburen 
smitta

Högsmittsam sjukdom
ex ebola



Verktyg

� Webbaserade utbildningar med  
diskussionsfrågor

� Ledningsverktyg – vidareutvecklat för 
primärvård 

� Checklista med basutrustning

� Hygienkörkort  



Fjärde utmaningen

Hygienkörkort



Sammanfattning – mål i nuläget

� Utveckla nätverksarbetet 

� Regionalt IT-stöd 

� Samarbete/kontakt med alla chefer 

� Hitta mätbart mål för grundläggande 
vårdhygienisk kompetens hos alla 
medarbetare



Framtidsvision – mer nationellt 

samarbete för vårdhygien



Tack för oss!


