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För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Socialnämnden

Granskning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun granskat
socialnämndens hantering av vårdrelaterade infektioner vid kommunens äldreboenden
och om denna hantering är ändamålsenlig och säker. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från PwC Kommunal Sektor.
Vårdrelaterade infektioner hör till de vanligaste vårdskadorna och utgör ett hot mot
patientsäkerheten, omsorgstagarna och vårdpersonalen. I juli 2006 gjordes ett tillägg i
hälso- och sjukvårdslagen som anger vårdgivarens skyldighet att tillgodose god
hygienisk standar i vård och omsorg.
I Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:19 Basal hygien inom hälso- och sjukvård
mm, föreskrivs att all hälso- och sjukvårdspersonal ska vid undersökning, vård och
behandling eller annan direktkontakt med patienter iaktta ett antal punkter för att
begränsa risken för vårdrelaterade infektioner.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens revisionsfråga är att
socialnämndens hantering av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner inte är helt
ändamålsenlig och säker, men vi noterar att utvecklingsarbeten ska påbörjas inom
kommunens äldreomsorg.
Nedan följer de kontrollområden som varit styrande för granskningen samt tillhörande
bedömningar:
Kontrollområden

Bedömning

Kommunens socialnämnd har en
ändamålsenlig organisation för arbetet med
vårdhygien med tydliga uppdrag och
ansvarsfördelningar till personalen inom
äldreomsorgen

Organisationen är inte helt ändamålsenlig. Det
finns en tydlig ledningsstruktur inom
äldreomsorgen, det finns hygienombud inom
äldreboendena. Det saknas däremot en tjänst
som hygienansvarig sjuksköterska, det saknas en
hygienpolicy och det saknas tillgång till
vårdhygienisk expertis.

Vårdpersonalens hygienrutiner är
ändamålsenliga

Hygienrutinerna är ändamålsenliga, frånsett
förutsättningarna för en god klädhygien och
avsaknad av följsamhetsmätningar för
hygienrutinerna.
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Äldreboendenas lokaler är ändamålsenliga
ur vårdhygienisk synpunkt

Lokalerna är i stort ändamålsenliga ur
vårdhygienisk synpunkt.

Läget kring infektionsförekomsten
rapporteras till ansvariga tjänstemän och
till socialnämnden

Ingen rapportering kring infektionsförekomsten
rapporteras till ansvariga tjänstemän eller till
socialnämnden

Den interna kontrollen avseende
vårdhygien vid kommunens äldreboenden
är tillräcklig

Här finns ett antal förbättringsområden. Vi
uppfattar dock att äldreomsorgsförvaltningens
ledning är medveten om detta och
utvecklingsarbeten uppges ska påbörjas.

Mot bakgrund av granskningens resultat lämnar vi följande förslag till socialnämnden:


att vidta åtgärder för att stärka organisationen för kommunens arbete med
vårdhygien



att undersöka hur kommunen ytterligare kan bekosta rätta arbetskläder för
vårdpersonalens arbete med omsorgstagarna



att vidta åtgärder så att följsamhetsmätningar kring vårdpersonalens
förhållningssätt till basala hygienrutiner samt hygienronder vid kommunens
äldreboenden kan utföras



att vidta åtgärder så att införande av ett effektivt rapporteringssystem för
uppkomna vårdrelaterade infektioner påskyndas

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.
För revisorerna i Övertorneå kommun

Karl-Erik Taavo, ordf
Lars-Gösta Larsson, revisor
_____________________________________________________________
Bilaga: Revisionsrapport ”Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner”, april 2012, PwC.
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