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Vi behöver investera i säkerhet 

I en föränderlig värld behöver vi ständigt arbeta för en mer patient- och personalsäker 

vårdmiljö. Om vi alla hjälps åt att investera kan vi lyckas. Det är många som arbetar säkert 

och riktigt. Hur dessa personer arbetar behöver vi analysera och lära av.  
 

Vad är det som gör att vissa är rätt klädda? Hur klarar de sig utan klocka på armen? Var gör 

de av vigselringen, läderarmbandet, gelnaglarna eller nagellacket? Fråga, ni har flera på er 

enhet som arbetar säkert och riktigt.   
 

Vad är det som gör att personer som arbetar säkert och riktigt spritar händerna före 

patientkontakt?  Vad är det som gör det möjligt för dem att göra rätt?  De möter alltid sina 

patienter med nydesinfekterade händer.   
 

Ibland behövs skyddskläder såsom t.ex. handskar och plastförkläde. Personer som arbetar 

säkert och riktigt, hur gör de sin bedömning? Hur förblir deras arbetsdräkt ren? Hur arbetar 

de för att enbart använda handskar korrekt och inte sprida smitta med handskar?  
 

Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter sex huvudområden som särskilt viktiga vid arbete 

med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling: 

 Kontinuerligt stöd och uppföljning av resultat från ledningen 

 Utbildning och praktiska övningar 

 Utvärdering och återkoppling av följsamhet och förbrukning 

 Påminnelse på arbetsplatsen, till exempel genom stödjande kultur inom 

arbetsgruppen och affischer. Att regelbundet förändra affischerna och dess placering 

bidrar till att de fortsätter uppmärksammas 

 God patientsäkerhetskultur som hela verksamheten måste arbeta gemensamt med 

för att den ska upprätthållas 

 Fortlöpande planering för förbättringsarbete med ansvariga som har både ett uttalat 

uppdrag och resurser 

Ytterliggare en viktig förutsättning är tillgång till tvättställ och handdesinfektion på 

strategiska platser. 
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Här ses resultat från den nationella mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler 2019 publicerat hos Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se. (länk)  
 

 

 
 
 

Enligt SKL bidrar en ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler till en minskning 

av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessutom minskar antibiotikaförbrukning och risken för 

att smitta sprids. 

I årets punktprevalensmätning av VRI ses en ökning av andelen VRI i Halland jämfört med 

tidigare år: 

 
 
 

Årets resultat, med försämrad följsamhet till basala hygienrutiner och den ökade 
förekomsten av VRI, ger oss anledning att åter påminna er om att aktivt arbeta med att 
förbättra hygienrutinerna. Förslag till Handlingsplan för ökad följsamhet till basala 
hygienrutiner hittar du om du klickar på länken här eller går till Vårdhygiens hemsida under 
fliken Verktygslåda för regionala hygienansvariga.  
 

 

 

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.2277.html
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2018/06/Handlingsplan-f%C3%B6r-%C3%B6kad-f%C3%B6ljsamhet-till-basala-hygienrutiner.pdf


3 
 

Basala hygienrutiner på Kompetensportalen 

Nya kompetensportalen är igång och erbjuder bland annat webbaserade vårdhygien-

utbildningar: 
 

 Basala hygienrutiner med kunskapstest  

 Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

 Arbete i desinfektionsrum  

 Patientnära städning  
 

Utbildningarna är helt webbaserade och kan genomföras när det passar dig och 

verksamheten. 

Kompetensportalen är kopplad till din anställning och i kurskatalogen presenteras aktuellt 

utbildningsutbud. På Hallands sjukhus är kravet att all vårdpersonal ska göra utbildningarna:  
 

 Basala hygienrutiner med tillhörande kunskapstest.  

 VRI 
 

Utförda utbildningar registreras och påminnelse skickas ut när det är dags för förnyad 

genomgång. Övriga utbildningar ingår för att öka kunskapen och stärka patientsäkerheten. 
 

Även externa användare från kommun- och närsjukvård kommer att kunna ta del av de 

webbaserade utbildningarna via Vårdgivarwebben.  
 

Vårdhygien erbjuder som tidigare andra lärarledda utbildningar t.ex.  

 Vårdhygien grundutbildning (24/9, 26/9, 1/10, 17/10) 

 Basala hygienrutiner för blivande observatörer (30/9, 1/10)  

 Vårdhygienutbildning samt information till hygienansvariga (11/11, 12/11, 21/11) 

Anmälan till dessa utbildningar görs via Kompetensportalen.  
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Inför 5 maj, ”Handhygienens dag”, togs nya affischer fram som kan användas för att påminna 

om följsamheten till basala hygienrutiner. Affischerna, som är i A4 format, finns hos oss på 

vårdhygien eller kan skrivas ut från Vårdhygiens hemsida. 

 

Telefontider till Vårdhygien Halland under sommaren är  
vardagar 7.30–16.00  

Vi önskar alla en härlig sommar! 
 
 

 
 

 


