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Samverkan mellan Vårdhygien Region Jämtland Härjedalen och
Jämtlands läns åtta kommuner.
Inledning
Parternas både gemensamma och separerade ansvar är att upprätthålla basal vårdhygien internt i den
egna verksamheten. Smittskydd och Vårdhygien är regionens infektionsförebyggande enhet med ett
huvuduppdrag att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan
människor i samhället. Arbetet är länsövergripande och sker genom epidemiologisk övervakning,
smittspårning, information och utbildning, samt bistå allmänheten med råd. När kommunerna har
behov av spetskompetens tas kontakt med Vårdhygien, och Vårdhygien tar kontakt med
kommunerna vid identifierade behov.
Ett stort antal människor rör sig mellan olika vårdgivare och i olika vård- och omsorgsformer.
Kontakterna är ofta många och täta, vilket ökar risken för smittspridning. Många av de enskilda
individerna har en ökad mottaglighet för infektioner då de är äldre, multisjuka med nedsatt
immunförsvar, har ett stort omvårdnadsbehov och har riskfaktorer i form av antibiotikabehandling,
sår, olika sorters infarter ex KAD, PEG. Dessutom är multiresistenta bakterier och nedsatt
nutritionsstatus alltmer vanligt förekommande.
Regionens Vårdhygien ansvar för
 rådgivning i vårdhygieniska frågor
 systematiskt bedriva kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9)
 rekommendera utrustning som ska finns för att följa basal hygien i vård och omsorg (SOSFS
2015:10) och uppfylla kravet för god hygienisk standard och följa Arbetsmiljöverket,
smittrisker (AFS 2018:4).
 utbildning/handledning och information på olika nivåer
 hygienronder tillsammans med enhetschef vid kommunens SÄBO på samma villkor som
hygienronder görs i regionens egna verksamheter, och utifrån behov.
 Hygienronder i bostad med särskild service enligt LSS, på begäran och utifrån identifierad
risk, och i mån av tid
 ge råd och stöd angående hygienrutiner som utarbetas av MAS
 att ge råd/stöd vid planering av större ny och ombyggnationer
 att ge råd/stöd vid upphandling
 att ge råd och stöd vid utbrott av smittsamma sjukdomar
 omvärldsbevakning ur ett vårdhygieniskt perspektiv
 behjälplig vid utredning och smittspårning vid misstänkta/konstaterade utbrott av smittsam
sjukdom
Kommunens ansvar för att
 systematiskt bedriva kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9)
 rekommenderad utrustning finns för att följa basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) och
uppfylla kravet för god hygienisk standard och följa Arbetsmiljöverket, smittrisker (AFS
2018:4).
 utarbeta och följa hygienrutiner
 avsätta resurser för utbildning och internt stöd vid utredning och smittspårning





övervaka infektionsläget och vara uppmärksam på smittspridning i vård och omsorgsmiljö.
kontakta vårdhygien tidigt och samverka vid utbrott av smittsamma sjukdomar eller
infektioner
kontakta vårdhygien vid brister som kräver specifik kompetens

Former och omfattning för samverkan
 Vid hygienronderna görs skriftliga protokoll med förslag till förbättringsåtgärder som chef
och MAS får.
 Regionens hygiensjuksköterskor deltar vid MAS möte minst en gång per år, sammankallande
är MAS. Vid detta möte utvärderas föregående verksamhetsår. Hygienläkare kan adjungeras
till mötet.
 Vid utbrott av smittsamma sjukdomar kan regionens vårdhygien tillsammans med länets
Smittskydd sammankalla MAS, enhetschefer och verksamhetschefer till ett möte med kort
varsel.

