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Vårdhygien och lokalvård
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och
revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2016” ingår bland annat en
granskning avseende vårdhygien och lokalvård.
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.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av pwc. I rapporten
redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och
rekommendationer:
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att landstingsstyrelsen genom styrning, uppföljning och kontroll till viss del säkerställt att vårdhygienarbetet inom landstinget i Värmland bedrivs ändamålsenligt.
Bedömningen baseras bland annat på följande:


Det finns brister i fastställandet av upprättade aktuella styrdokument.



Det vårdhygienarbete som bedrivs i verksamheten överensstämmer i
huvudsak med styrande dokument.
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Landstinget i Värmland har uppmärksammat de brister som förekommit
kring lokalvård och definierat vilka åtgärder som behöver vidtas. Till
vissa delar har även åtgärder vidtagits. Det måste säkerställas att påbörjat arbete för att inkludera städ i patientsäkerhetsarbetet fortgår och
att arbetet finner en tydlig struktur.



Vårdhygienarbetet har organiserats så att det förekommer en nära kontakt mellan smittskydd och vårdverksamheter.



Landstingsstyrelsen har inte antagit direktiv för att minska antalet VRI
inom Landstinget i Värmland.



Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att VRI under det senaste året
har registrerats och följts upp på ett sätt som klargör att dessa är oacceptabla. Det bör tydliggöras vilka typer av avvikelser som ska rapporteras i avvikelsesystemet.

Grunden för ovanstående bedömning är de iakttagelser från genomförd
granskning samt de framgångsfaktorer som SKL lyfter fram för ett lyckat
patientsäkerhetsarbete.
I rapporten rekommenderas att:


Landstingsstyrelsen bör säkerställa att rutiner för upprättande av styrdokument följs. Exempelvis bör landstingsstyrelsen anta direktiv för
Landstinget i Värmlands förebyggande arbete mot VRI.



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 möjliggöra uppföljning och
analyser på aggregerad nivå.



Landstingsstyrelsen tillser att de lokalmässiga förutsättningarna utreds
utifrån patientsäkerhet och smittspridning. Det behöver tydliggöras hur
vårdlokaler får disponeras.



Landstingsstyrelsen behöver följa upp de aktiviteter som vidtas med
syfte att förbättra städning och att inkludera städ i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 14 november 2016.
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