Välkommen till Vårdhygien
Hallands årsalmanacka!
Tanken med almanackan är att du som hygienansvarig på enheten ska fördjupa dig i
månadens tema och förmedla denna kunskap på t ex ett APT till dina arbetskamrater.
Fördjupningen innebär att du läser in dig på en av Vårdhygien Hallands riktlinjer,
vårdhandboken och diverse föreskrifter avseende olika teman.
Vårdriktlinjerna finner du på Region Hallands webb för vårdgivare. Vid behov får Du
gärna ringa oss på Vårdhygien för att få stöd och hjälp.
Syftet med Vårdhygiens årsalmanacka är att du skall:
 Aktivt delta i aktiviteter för att förebygga uppkomsten vårdrelaterade
infektioner.
 Ge medarbetarna information om vårdhygieniska riktlinjer och var de kan finna
dessa för att göra vården mer patientsäker.
 Stödja och utbilda arbetskamrater och studenter i vårdhygieniskt korrekt
arbetssätt.
 Vara länken mellan verksamheten och Vårdhygien Halland.
Under rubriken till varje månads tema finner du länkar till kunskapsunderlag kopplade
till varje tema. Du bör läsa in dig på dessa länkar för att kunna förmedla kunskapen inom
varje tema till dina arbetskamrater. Varje tema följs också av frågeställningar och
påståenden som ni förslagsvis kan använda er av som diskussionsunderlag vid
informationstillfället.
Du är alltid lika välkommen att höra av dig om du är i behov av stöd från oss på
Vårdhygien Halland.
Lycka till med att förmedla kunskapen till dina arbetskamrater!
Carianne Vessin Sevholt, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Halmstad, tel 31857
Ann-Christin Johansson, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Varberg, tel 81707
Peter Johansson, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Halmstad, tel 31838
Camilla Adielsson, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Varberg, tel 81369
Evelina Nilsfelt, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Halmstad, 31847
Susan Johansson, Hygiensköterska, Vårdhygien Halland Halmstad, 31848

TEMA JANUARI:

Influensa






Vilket vårdhygieniskt dokument gäller vid vård av smittad patient? Var hittar
personalen denna vårdriktlinje för influensa?
Vad gäller avseende patientens placering vid smittan? Var gäller eventuell
samvårdad patient?
Hur lång tid efter sista symtom smittfriförklaras patienten?
Hur slutstädas vårdrummet efter att patienten skrivits hem eller
smittfriförklarats? Var hittar personalen denna information?
Vad rekommenderar Smittskydd Halland personal och gravida när det gäller
influensavaccination?

TEMA FEBRUARI:

Spol- och diskdesinfektion


Visa hur personalen hittar till Vårdhygiens spol- och diskriktlinje samt bilagor.
Vad är skillnaden på en spol- och diskdesinfektor? Ge exempel på vad som ska
rengöras och desinfekteras var. Ge exempel på vad som inte ska köras i dessa
desinfektorer.



Hur ska godset placeras för att bli korrekt desinfekterat?



Vilka kontroller görs av personal som plockar ur godset efter avslutad process?



Hur ska daglig kontroll och underhåll av desinfektorerna ske?



Hur ska dokumentationen av kontroller/underhåll och avvikelse ske?



Informera om och visa var personalen kan finna Svensk Förening för
Vårdhygien:s utbildningsmaterial gällande spol- och diskdesinfektion.

TEMA MARS:

Mikrobiologisk screening


Visa hur personalen hittar till dokumentet ”Mikrobiologisk screening” samt även
till dokumentet ”Handläggning av utlandsvårdad patient eller patient vårdad
inom svensk riskregion” som kan vara av betydelse då patienter kommer direkt
från att ha varit vårdade utomlands.



För vilka smittor screenas patienterna mikrobiologiskt?



Vilka är kriterierna för patienter som ska screenas mikrobiologiskt vid operation,
inläggning eller vid omfattande polikliniska besök?



Från vilka lokalisationer tas prov när det gäller MRSA/VRE/ESBL?

TEMA APRIL:

Clostridium difficile


Vilket vårdhygieniskt dokument gäller vid vård av smittad patient? Visa hur
personalen hittar till vårdriktlinjen avseende Clostridium difficile.



Vad gäller avseende patientens placering vid smittan?



Hur lång tid efter sista symtom smittfriförklaras patienten?



Vad gäller avseende patientens hygien, säng och städning vid
smittfrihetsförklaring?



Hur sker städning vid Clostridium difficile? Vilket medel används vid
slutstäd/smittstäd?

TEMA MAJ:

Förrådshållning


Diskutera och jämför nedanstående kunskapsunderlag med hur
förrådshållningen sker på er enhet.



Det skall finnas tillgång av handdesinfektionsmedel i anslutning till förrådet.



Ta endast i förrådsmaterialet med nyspritade händer.



Sterilt och höggradigt rent material skall förvaras i skåp eller rum avskilt från
annat material.



Förbrukningsmaterial får inte förvaras på golvet.



Produkterna lagras efter tillverkningsdatum/aktuellt utgångsdatum (”används
före”) så att den äldsta produkten används först.



Rengör förvaringshyllor/korgar regelbundet.



Vad betyder följande symbol?



Ytterligare information om förrådshållning av medicinsktekniska produkter
finner ni i Vårdhandboken samt i Svensk förening för Vårdhygiens (SFVH)
dokument om förrådshantering (FYFFE).

TEMA JUNI:

Basala hygienrutiner för
både arbetskamrater och
vikarier. Var finner jag
vårdhygiens vårdriktlinjer?


Genomgång av Region Hallands basala hygienrutiner och klädregler.



Visa var arbetskamraterna kan finna vårdriktlinjen baserad på Socialstyrelsens
föreskrift.



Vad gäller avseende klädreglerna? Vad gäller avseende handdesinfektion,
förklädes- och handskanvändning?



Informera om TILDA kompetenskort för Basala hygienrutiner och klädregler.



Hänvisa också dina arbetskamrater till Vårdhandboken som ett bra
kunskapsunderlag i allt vårdarbete.

Äntligen sommar!

TEMA AUGUSTI:

Förebygg stick- och skärskador samt exponering
med risk för blodburen
smitta hos personal


De grundläggande reglerna återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,
överkänslighet.



Information hur man förebygger stick- och skärskador finner du i
Vårdhandboken samt på arbetsmiljöverkets hemsida.



Följer ni Vårdhandbokens förebyggande rutiner?



Vad gäller vid stick/skärskada (stänk på slemhinnor) med risk för blodburen
smitta i Region Halland? Informera om handlingsplan samt var denna ligger på
Intranätet.

TEMA SEPTEMBER:

Städning/Slutstädning


När skall en vårdplats slutstädas?



Hur indelas de olika slutstädningarna och vad är det som skiljer dem åt?



Vad är kritiska punkter?



Var hittar personalen vårdhygieniska riktlinjer om städning/slutstädning?



Informera dina arbetskamrater om detta dokument samt om
”lathundsdokumenten” Städöversikt Vårdavdelningar och Städöversikt
Mottagningar.

TEMA OKTOBER:

Tvätthantering


Vad säger Vårdhandboken om smutstvättshantering?



Vad gäller vid smutstvättshantering till tvätteri?



Visa hänsyn gentemot tvätteripersonalen genom att se till att inga vassa och/eller
spetsiga föremål lämnas kvar i tvätten och att fickor är tömda.



Samla ihop tvätten inne på rummet.



Lägg aldrig tvätten på golvet - golvet blir lätt nedsmutsat.



Lägg smutstvätten direkt i tvättsäck. Även våt tvätt läggs i säcken utan att först
lufttorkas.



Vad räknas som smittförande tvätt? Hur förpackas och hanteras smittförande
tvätt?



Diskutera och visa arbetskamraterna var de kan finna vårdriktlinjen ”Tvätt till
Berendsen Textil Service AB”.

TEMA NOVEMBER:

Basala hygienrutiner.
Var finner jag vårdhygiens
vårdriktlinjer?


Genomgång av Region Hallands basala hygienrutiner och klädregler.



Visa var arbetskamraterna kan finna vårdriktlinjen baserad på Socialstyrelsens
föreskrift.



Vad gäller avseende klädreglerna? Vad gäller avseende handdesinfektion,
förklädes- och handskanvändning?



Informera om TILDA kompetenskort för Basala hygienrutiner och klädregler.



Hänvisa också dina arbetskamrater till Vårdhandboken som ett bra
kunskapsunderlag i allt vårdarbete.

TEMA DECEMBER:

Vinterkräksjuka


Vilket vårdhygieniskt dokument gäller vid vård av smittad patient? Var hittar
personalen detta vårdriktlinjen avseende vinterkräksjuka?



Vad gäller avseende patientens placering vid smitta? Var gäller eventuell
samvårdad patient?



Hur lång tid efter sista symtom smittfriförklaras patienten?



Vad gäller avseende patientens hygien, säng och städning vid
smittfrihetsförklaring?



Hur slutstädas vårdrummet efter att patienten skrivits hem eller
smittfriförklarats? Vilket medel används vid slutstäd/smittstäd? Var hittar
personalen denna information?

