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Grunden för vårdhygieniska arbetet

Metodhandbok

Introduktion nyanställda

Uppföljningar

FTV lokalkoncept

Utbildning
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Text till ovan bild
• Omtag för det vårdhygieniska arbetet 

– Först skapades rutiner i en sk Metodhandbok. 

• omfattar ansvarsfrågan, basala hygienrutiner och smittspridning, utöver 
det handhavanderutiner för kliniken. 

– Nästa steg - utbilda alla medarbetare och chefer. 

– Därefter - årlig utbildning för att bibehålla kompetensen

• Tre hörnpelare som komplement till Metodhandboken och 
Kompetensområdet; 

– Introduktion för nyanställda i Metodhandboken.

– FTVs lokalkoncept - utformas för renrutiner

– Uppföljningar

•
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Uppföljning och resultat  följsamhet

Rutiner PPM BHK

2013 50%2019 25%

focusfrågor vid bokslut efter varje mätning

2020  100% 2020 95%
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Text till ovan bild
• Vi följer upp det vårdhygieniska arbetet vid bokslut.

– Verksamhetens resultat sammanställs, analyseras och dokumenteras

– Detta tas även upp på ett ledningsmöte och kommuniceras därefter i 
organisationen. 

– Ex på uppföljning - ”Checklistan”, ett dokument för enhetens chef att 
checka av om rutiner efterlevs.

• 2019 ställdes frågan om den genomförts och vilka förbättringsutrymmen 
man identifierat. Alla genomförde inte checklistan regelbundet, d v s 
årsvis men vid bokslutet 2020 hade vi full pott på den.

• Förbättringsutrymmen och resultat görs tillgängligt för alla
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forts text…
• Vi genomför och mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner 

enligt SKRs mätmetod PPMBHK 

– Följer upp resultat efter varje mätning, 2ggr/år

– Resultat analyseras och dokumenteras och processas i verksamheten. 

– Enheter med låga resultat kontaktas för dialog

– Enhetens chef förväntas ta fram en handlingsplan för att visa hur de 
tänker arbeta för att förbättra resultatet.

• Mätningsresultat 2013  - 50% följsamhet, 2020 - 95% följsamhet    
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Väl förberedda!

När pandemin 
kom

Skyddsutrustning vid 
vård av ”symtomfia” patienter

Bildade 
Covid-stab

Info och kommunikation
till klinikerna

Väl rustade - Rutiner satt
Kunskap fanns

Verksamhet i drift hela pandemin
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Text till ovan bild
• När pandemin kom kände vi oss väl rustade för utmaningarna

• Vi hade inarbetade rutiner. 

• Vi bildade en Covidstab

– Tidigt ute med förstärkta och kommunicera rutindokument

– Rutiner tydliggjordes

– Regelbunden kommunikation till verksamheten via mejl och digitala 
möten
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Framgångsfaktorer

Hålla liv i frågan 

✓Ständiga uppföljningar och
förnyade frågor

God kultur

God kommunikation

✓Med Ec/Vc

✓Med Tandvårdsdirektör

Ledningen med! 
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Fallgropar

Fastna i detaljer

Ta över frågan

Tröttna
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Vårdhygien – En given 
plats i FTV RVN
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Tack 
för 

mig!

HÅLL I OCH HÅLL UT!
Även i ert vårdhygieniska arbete


