
Hygienombudsutbildning

2017 – 10 – 10

Välkommen



Program
12.30 Välkommen 
12.40 Influensa föreläsning

Andreas Winroth, Hygienläkare
13.30 Fika
14.00 Vårdhygieniska nyheter
15.00 Calici föreläsning 
15.45  Utvärdering, synpunkter
16.00 Avslut



Ny hygiensjuksköterska i Lycksele

• Inger Andersson

Kontakta Vårdhygien



Uppdaterade hygienrutiner

• www.vll.se/vardhygien



Ledningssystem



Gula kortet



Städning- vårdpersonal- patientnära ytor

Utbildningar på Lärande landsting



Influensa

Andreas Winroth, hygienläkare



Vårdhygien Västerbotten har nära samarbete med 
verksamheterna och vårdhygieniska bedömningar efterfrågas 
ofta. För att förbättra dokumentationen och för att vi själva ska 
kunna ta del av varandras bedömningar har vi börjat skriva i 
patientjournalen.

Vår målsättning var en enkel och tydlig dokumentation för att 
undvika missförstånd och för att öka följsamheten till de 
vårdhygieniska  åtgärder som vi och verksamheterna kommit 
överens om.

Processen

Kontakt med ansvariga för patientjournalsystemet

Utveckling av ”vårdhygienjournal” i den elektroniska 
patientjournalen

Diskussioner vad som ska dokumenteras och hur 

Vi valde termer och begrepp 

Så fungerar det efter tre år

Idag kan alla verksamheter ta del av 
hygiensjuksköterskornas och hygienläkarnas
bedömningar av patienterna. Vi kan även 
ta del av varandras råd. 

Vårdhygien kan aktívera och inaktivera
uppmärksamhetssymbolen för 
multiresistenta bakterier

Det är en utmaning att nå ut med informationen om att 
vårdhygien skriver i patientjournalen. Alla känner inte till det ännu.

Vi har fortlöpande förändrat och förbättrat journalen
och arbetet pågår fortfarande…

Vårdhygien i patientens journal

www.vll.se/vardhygien



Titta på patientöversikten!

Vårdhygien 
skriver journal



VIKTIGT! Vad finns under uppmärksamhetssymbolen?

Se till att båda knapparna är gröna, 
först då ser du all tillgänglig 
information



Våra tre sjukhus är/blir byggarbetsplats!



http://www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien



Ökat städbehov på grund av ombyggnationer överallt



Mätningar

• Basala hygienrutiner och klädregler 
• Vecka 42- 43

OBS! sista dag för inmatning i BHKreg 13/11 

• Instruktioner finns på Linda – Vård – Vårdhygien 
och Smittskydd – Mätningar 

• Resultat på LINDA - Diverportalen





Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2015-
2017 Skellefteå
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Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
2015-2017 Sjukhusvård Skellefteå
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Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
2015-2017 Primärvård Skellefteå
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Mätningar

• Vårdrelaterade infektioner, VRI

Inneliggande patienter 8:00, 18 oktober

Linda – Vård – Vårdhygien och Smittskydd 
– Mätningar

• Sjuksköterska och läkare noterar i 
dokumentet  - skickas/hämtas till 
Vårdhygien – sekreterare matar in till SKL

• Dokumentera i NCScross - in och utfarter 
vid KAD, CVK och tracheostomi



https://ppm.vantetider.se
Användarnamn: Västerbotten
Lösenord: Västerbotten463



Antal patienter med VRI i länet våren 2017







Egenkontrollprogram av 
vårdhygienisk standard uppdaterat

Ska fungera som ett stöd för enheternas 
fortlöpande förbättringsarbete och bedömning av
den vårdhygieniska standarden

Genomförs årligen

Avdelningschef ansvarar för det praktiska 
genomförandet tillsammans med medicinskt
ledningsansvarig och hygienombud inom enheten 



Egenkontroll







Uppföljning/åtgärdsplan



Önskemål från förra 
hygienombudsutbildningen

Hur rengöra ex. blodtryckmätare, 
saturationsmätare osv.?



Rengöring hjälpmedel

• Blodtrycksmanschett

• Saturationsmätare

• Bladderscanner

• Lyftbälte

• Rullstol

– Efter varje patient

– En gång i veckan, månaden, år

– Vid behov

– Aldrig



Vårdhandboken ”säger”

• Rengöring av blodtrycksmanschett och 
stetoskop

• Rengör blodtrycksmanshett och stetoskop 
med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensider efter mätningen.



Vårdhandboken ”säger”

• Rengöring av rullstolar
• Rullstolar rengörs en gång i veckan och vid behov. Skriv 

datum och signatur i en checklista [7,10].
• Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däcken och 

att bromsarna fungerar som de ska. 
• Kontrollera hjulnav och framgaffelns rotation där mycket 

hår och annan smuts kan fastna och göra stolen svår att 
köra. 

• Särskilt utsedd personal ansvarar för regelbunden 
rengöring av centralt placerade rullstolar.

• Rengöring av personlyftar och lyftselar
• Rengör personlyftar och lyftselar en gång i veckan eller 

när de är synligt smutsiga samt efter varje person.







Hälsodeklaration avseende tuberkulos fylls i 
av alla före anställning eller praktik

Om ua. Om ej ua

Ingen ytterligare 
åtgärd

Åtgärder-beroende
på svar…



Ändrad rutin för BCG-vaccination

Enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer 
för preventiva insatser mot tuberkulos (2017) 
behöver inte personal och studerande inom 
vården BCG-vaccineras.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-
insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/



Exempel multiresistenta bakterier, MRB antal 
nya personer i Västerbotten, 2006 – 2017

MRSA, MeticillinResistenta Staphylococcus aureus
ESBL, Extended Spectrum BetaLactamas producerande tarmbakterier
VRE, Vancomycinresistenta enterokocker

MRSA, ESBL och VRE i Västerbotten
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Calici föreläsning
Andreas Winroth



Utvärdering synpunkter

• Avslut 16.00




