1 (2)
Datum

Vår beteckning

Hälso- och sjukvårdsledningens administrativa
enhet

2016-10-11

LK/161698

Handläggare och telefon

Ert datum

Er beteckning

Anna-Carin Edström

2016-06-16

Rev/16004

Landstingets revisorer

Svar på revisionsrapport - Vårdhygien och lokalvård
Landstingsstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.
Den övergripande revisionsfrågan är om vårdhygienarbetet inom landstinget
bedrivs ändamålsenligt. Det vill säga om arbetet inom området organiseras,
planeras och genomförs på ett sätt som ger det resultat som avses och är
önskvärt.
Granskningens utgångspunkt är att landstingsstyrelsen, genom styrning,
uppföljning och intern kontroll, har säkerställt att det finns styrdokument för
vårdhygienarbetet inom hälso- och sjukvården.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att landstingsstyrelsen genom
styrning, uppföljning och kontroll till viss del säkerställt att
vårdhygienarbetet inom Landstinget i Värmland bedrivs ändamålsenligt.
I rapporten lämna revisorerna fyra rekommendationer:
1. Landstingsstyrelsen bör säkerställa att rutiner för upprättande av
styrdokument följs. Exempelvis bör landstingsstyrelsen anta direktiv
för Landstinget i Värmlands förebyggande arbete mot VRI
Det pågår ett arbete inom Landstinget i Värmland med att etablera ett nytt
ledningssystem där alla styrande dokument kommer att samlas. I samband
med att dokumenten läggs in i ledningssystemet är det lämpligt att se över
vilka dokument som ska vara styrande för arbetet och anta ett direktiv som
ligger till grund för Landstinget i Värmlands förebyggande arbete mot VRI.
Revisorerna har i sin granskning iakttagit att det arbete som bedrivs i
verksamheten i huvudsak överensstämmer med styrande dokument.
2. Landstingsstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa att
vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla, om VRI är att
betrakta som avvikelse samt var dessa ska registreras för att i
möjliggöra uppföljning och analyser på aggregerad nivå.
I revisionsrapporten uppmärksammas att det finns brister kring
registreringen av patientrelaterade avvikelser i AHA.
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Nuvarande rutin är att dessa avvikelser registreras i infektionsverktyget
istället för AHA vilket innebär att vi har flera system för avvikelsehantering.
Nationella jämförelser visar att Värmland har en lägre andel vårdrelaterade
infektioner än riket.
Landstingsstyrelsen delar uppfattningen om att modellen för rapportering
och uppföljning kan utvecklas så att det är enklare att följa upp VRI på
aggregerad nivå.
3. Landstingsstyrelsen tillser att de lokalmässiga förutsättningarna
utreds utifrån patientsäkerhet och smittspridning. Det behöver
tydliggöras hur vårdlokaler får disponeras.
Det framgår i rapporten att det förekommer att lokaler disponeras för andra
ändamål än vad de är avses för. Det finns anvisningar för hur lokaler och
inventarier ska disponeras ur hygiensynpunkt. Landstingsstyrelsen anser att
dessa inte tillräckligt kända ute i verksamheterna och tillämpningen kan
förbättras.
4. Landstingsstyrelsen behöver följa upp de aktiviteter som vidtas med
syfte att förbättra städning och inkludera städ i arbetet med att
förebygga vårdrelaterade infektioner
Landstingsstyrelsen anser att städningen ses som en viktig del i arbetet med
att förebygga vårdrelaterade infektioner. Arbete pågår för att förbättra och
kvalitetssäkra den patientnära städningen, som anses vara den delen av
städningen som har störst betydelse i arbetet med att förebygga
vårdrelaterade infektioner.
Uppföljning av städningen sker idag i separata forum, i framtiden kommer
uppföljningen av städningen att inkluderas i ordinarie hygienronder.
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