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Nätverksmöten med alla kommuner i länet

• Digitala möten en gång i veckan.

• Representanter från samtliga 15 kommuner (MAS och 

utsedda chefer) samt Smittskyddsenheten, 

Vaccinationssamordnare, Länsstyrelsen och Primärvården.

• Syfte: forum för utbyte av information, frågor och dialog.

• Vårdhygien administrerar, är mötesledare och skriver 

minnesanteckningar.

• Kallelse går ut till ca 120 personer, i snitt medverkar 60-90 

personer på varje möte.

• Start våren 2020 – pågår fortfarande.

Vårdhygieniskt forum för sjuksköterskor 

• Digitala träffar via Teams en gång i månaden för 

sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg.

• Nytt ämne vid varje träff; exempelvis influensa, calici, 

multiresistenta bakterier.

• Information om praktisk handläggning av personer med 

olika smittsamma sjukdomar.

• Öppet för frågor och diskussioner.

• Ingen föranmälan krävs för att delta.

• Start hösten 2021.

Hur arbetade vi tidigare?
• Olika insatser i olika kommuner
• Ostrukturerat arbetssätt
• Behovsstyrda insatser

Så här arbetar vi nu
• Ökat antal rutindokument för 

kommunal vård och omsorg samt LSS
• Deltar i daglig styrning vid utbrott
• Länsövergripande nätverksmöten
• Forum för kommunala sjuksköterskor
• Återkommande utbildning för chefer

Daglig styrning vid utbrott 

• Digitala möten med verksamheter  (säbo, hemtjänstgrupper, 

LSS boenden) vid utbrott av smitta.

• Olika professioner deltar USK, SSK, AT, fysioterapeuter, 

enhetschefer, ansvarig läkare, MAS, verksamhetschefer, 

bemanning samt enhetschefer HSL.

• Tillfälle för Vårdhygien att förmedla aktuell kunskap samt ge 

råd och stöd för att förhindra ytterligare smittspridning. 

• Öppet forum för frågor.  

• Ger en helhetsbild av aktuellt läge i verksamheten. 

• Leder till insyn i verksamheterna, ger ökad delaktighet. 

Skapar samsyn mellan olika professioner. 

• Öppnar upp kontaktvägar för ett fortsatt samarbete i det 

vårdhygieniska arbetet.   

Utbildning i vårdhygien för kommunala 
enhetschefer
• Många chefer i kommunerna saknar kunskap om 

vårdhygieniskt arbete eftersom de inte är vårdutbildade. 

Vanligt att många är utbildade socionomer och har då inte 

fått med sig grundkunskaper i vårdhygien.

• Grundläggande vårdhygienisk utbildning för kommunala 

enhetschefer påbörjades under hösten 2021. Utbildningen 

har skett vid flera tillfällen för att ge bra förutsättningar att 

delta samt hålla nere gruppstorleken vid varje tillfälle.

• Utbildningen har riktats till chefer på SÄBO men vårt mål är 

att nå alla chefer i kommunal vård och omsorg och LSS samt 

göra utbildningen återkommande för att höja 

kunskapsnivån.


