
Hygienombudsutbildning

2017 – 03 – 14

Välkommen



Program
12.30 Välkommen 
12.40 Vårdhygieniskt gott och blandat,

Nyheter, återkoppling och information
14.00 Fika
14.30  Influensa föreläsning, 

Anders Johansson hygienläkare
15.15 Enkätgenomgång     
15.30 Handhygienveckan, tips och idéer
15.45  Utvärdering, synpunkter
16.00 Avslut



Ny hygiensjuksköterska i Lycksele

• Inger Andersson

Kontakta Vårdhygien www.vll.se/vardhygien



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 två 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



På Linda finns lista över pågående projekt, 5 sidor

Byggarbetsplats!



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



Ökat städbehov på grund av ombyggnationer överallt



Gula kortet



Mätningar

• Basala hygienrutiner och klädregler 

• Vecka 12-13, 20/3-2/4

OBS! sista dag för inmatning i BHKreg 4/4

• Resultat skickas till SKL

• Resultat till Linda - Diverportalen

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



Följsamhet till basla hygienrutiner och klädregler

sjukhusvården,  VLL,  2012-2016
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Antal observerade totalt 19 477, under 2013 och 2014 mäts BHK x 4 
övriga år mätning x 2/år. 

Handsprit före



http://www.sfvh.se/hygiensjukskoterskesektionen/undervisningsmateral



Mätningar

• Vårdrelaterade infektioner, VRI

Inneliggande patienter 8:00,  22 mars

• Linda – Vård – Vårdhygien och Smittskydd –
Mätningar

• Sjuksköterska och läkare noterar i dokumentet  -
snabbt till Vårdhygien – sekreterare matar in till 
SKL

• Resultat till SKL

• Fyll i enkät om KAD, CVK noteras under In och 
Ut i journalen



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



Patienter med VRI Nus hösten 2016 var totalt 13,6%
Våren 2016, VRI 9,5%



Aktuelt kirurgiskt ingrepp

Antibiotikabehandling och profylax

CVK

Immunsuppresiv beh

KAD



• CVK etc: Alla centrala infarter såsom CVK, subkutan venport, perifert inlagd central kateter 

(PICC-line, Silastic), pulmonalisartär kateter, navelven- och navelartärkateter hos nyfödda barn, 
dialyskateter - även för peritonealdialys. 

• KAD etc: Alla urinavledningar såsom KAD, suprapubisk kateter, pyelostomikateter, uretärkateter
RIK etc

• Endotracheal tubering och tracheostomi med eller utan respiratorbehandling, dock inte CPAP 
eller liknande.

Har cvk registrerad i 
In/Ut
Har kad EJ registrerad i  
In/ Ut



Resultat In/Ut
Andel infarter registrerade i In/Ut i NCS cross okt 2015
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Nus hösten 2016

sepsis

cystit

infektion i hud, mjukdelar

pneumoni



Hur ser det ut?

• Har patienterna vårdrelaterade 
infektioner?

• Vad har patienterna på din avdelning för 
vårdrelaterade infektioner?

• Kan vi förebygga?



Nytt i höst - Mätningar

• Basala hygienrutiner och klädregler ska 
föras i SKLs databas direkt av personer 
som mäter, Vecka 42-42. Inte i BHKreg

Information kommer på Vårdhygiens sida 
under mätningar.

• VRI – mätning som tidigare, 18 oktober, 
Vårdhygien för in resultat.



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 









Hälsodeklaration avseende tuberkulos fylls i 
av alla före anställning eller praktik

Om ua. Om ej ua

Ingen ytterligare 
åtgärd

Åtgärder-beroende
på svar…

•Utredning
•Ev.remiss till 
specialist
•Quanteferon-test



Vem ska vara vaccinerad?

Personal som jobbar på
enheter med ökad risk:

LungmedicinLungmedicin

InfektionsklinikInfektionsklinik

Barn och 
ungdomsklinik

Barn och 
ungdomsklinik

Obduktions-
avdelning

Obduktions-
avdelning

Laboratorium med 
diagnostik av 
luftvägsinfektioner, 
mykobakteriologisk
diagnostik eller 
forskning

Laboratorium med 
diagnostik av 
luftvägsinfektioner, 
mykobakteriologisk
diagnostik eller 
forskning

Personal på
boende för 
ensamkommande
ungdomar

Personal på
boende för 
ensamkommande
ungdomar



Exempel multiresistenta bakterier, MRB antal 
nya personer i Västerbotten, 2006 – 2016

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

MRSA, ESBL och VRE i Västerbotten
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Faecesodling

• Salmonella, shigella, campylobacter, EHEC, 
yersinia

• Ny metod – svar samma dag eller dagen därpå

• Inte svar samma dag - shigella och yersinia

• Ökat antal personer med campylobacter

• Livsmedelsburen smitta

• Basala hygienrutiner

• Avföringsprov efter utlandsresa – reviderad 
anvisning



Läkare slår larm: 
Ät inte färsk kyckling! 

Färsk kyckling kan just nu bära på bakterien campylobacter
som kan orsaka magsjuka.

Sveriges smittskyddsläkare avråder tills vidare konsumtion.

Mars 2017 





Influensa och RS-virus antal positiva prover v. 46 - v.10

 2016-2017 i Västerbotten, Norrbotten Jämtland 

Mikrobiologen Umeå
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www.vantetider.se

Socialstyrelsen 
kartlägger sambandet 
mellan vårdskador och 
personalbrist, 2017



Patient med misstänkt eller 
konstaterad influensa ska läggas in 

på avdelningen



Fika

• Återsamling 14.30 



Influensa

Anders Johansson, hygienläkare



• Var placera?

• Skyddsutrustning?
- går in i rummet
- patientnära vård
- var finns och när 
- provtagning

• Medpatient har influensa?

• Slutstädning





Handhygienvecka v 18  2-5 maj
Vad ”händer” då?

• Drop in föreläsningar

• TV- monitrar?

• information, mm

• Patientbroschyr och

Desinfektionsservetter

• Förslag på aktiviteter

• Planera in hygiencafeér
på enheterna under vt.

• Tävling- pris delas ut på
finaldagen 5/5

• Handcheck- vi finns på
plats i centralhall den 5:e



Utvärdering synpunkter

• Avslut 16.00




