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Förutsättning
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) anger att
vården ska vara av en god kvalitet med en god hygienisk standard. I
bakomliggande proposition formuleras krav på att vårdgivaren måste ha tillgång
till vårdhygienisk kompetens. Förutom den grundläggande kunskap som all
vårdpersonal ska besitta ska vårdgivaren ha tillgång till vårdhygienisk
expertkunskap, vilket avser den sakkunskap utöver den grundläggande kunskapen
som finns samlad i en vårdhygienisk enhet.
Detta dokument syftar till att på ett övergripande sätt beskriva de arbetsuppgifter
som ska ingå i kärnverksamheten vid en vårdhygienisk enhet. Eventuella lokala
tillägg och förtydliganden regleras i verksamhetsplaner, särskilda
uppdragsbeskrivningar och/eller i överenskommelser med andra förvaltningar. På
likartat sätt hanteras dimensioneringen av resurser för respektive vårdhygieniska
enhet.

Roll
Den vårdhygieniska expertisen vid de vårdhygieniska enheterna i Västra
Götalandsregionen har ett regiongemensamt uppdrag. De ska fungera som stöd till
vårdgivaren i dennes arbete att säkerställa en vård av god kvalitet med en god
hygienisk standard såväl i det långsiktigt förebyggande arbetet som vid akuta
problem. Det förutsätter att experterna har möjlighet till nära dialog med
vårdgivarens beslutsfattare på samtliga nivåer.

Grundläggande arbetsuppgifter





Medverka till att vårdhygieniska aspekter beaktas vid organisation av samt vid val
av metoder för vård, undersökning och behandling.
Se till att nödvändiga och uppdaterade vårdhygieniska metodbeskrivningar finns
tillgängliga för berörda förvaltningar/vårdgivare. Så långt möjligt bör innehållet i
sådana dokument vara regiongemensamt.
Bistå vård- och servicepersonal med råd och information i vårdhygieniska frågor.
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Ge råd till ledningsfunktion inklusive centrala beslutsfattare avseende strategiska
aspekter inom ämnesområdet.
Bistå ledningsfunktion och verksamhetsledningar i utfärdande av styrande
dokument (direktiv/föreskrift/riktlinje) samt uppföljning av följsamhet till dessa.
Bistå vid införande av system för registrering av vårdrelaterade infektioner samt
fortlöpande vid uppföljning och analys av resultat.
Övervaka infektions- och resistensläget samt epidemiologin för mikrobiologiska
agens av särskilt vårdhygieniskt intresse.
Initiera och leda smittspårning samt vidta lämpliga åtgärder (vid behov i samråd
med Smittskydd Västra Götaland) vid anhopning av vårdrelaterade
infektioner/mikrobiologiska agens av särskilt vårdhygieniskt intresse inklusive
multiresistenta bakterier; skriftlig rutin bör utarbetas lokalt.
Bistå ledningsfunktion - enligt gällande katastrofplan och/eller epidemiplan – vid
hantering av utbrott med vårdrelaterade infektioner/mikrobiologiska agens av
särskilt vårdhygieniskt intresse inklusive multiresistenta bakterier.
Vara sakkunnig och bistå ledningsfunktion och verksamhetsledningar i frågor
rörande steriliserings- och desinfektionsmetoder.
Ge vårdhygieniska råd i bygg-, inköps- och upphandlingsärenden.
Ge vårdhygieniska råd om hantering av vatten, mat, avfall, tvätt och städning.
Bevaka vetenskaplig och annan litteratur, undervisa samt bedriva utvecklings- och
kvalitetsarbete inom ämnesområdet.
Samarbeta med företrädare för andra verksamheter lokalt, regionalt och nationellt.
Av särskild vikt är kontakterna med stramagrupper, infektionskliniker,
mikrobiologiska laboratorier, regionens smittskyddsenhet, SKL, LÖF,
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Utbudspunkter och -villkor
Enhet eller funktion med särskild vårdhygienisk kompetens ska finnas vid NUsjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra
Älvsborgs sjukhus. Dessa enheter ska bistå med vårdhygienisk kompetens som fri
nyttighet till all offentligt finansierad sjukvårdsverksamhet i regionen, till övriga
regionövergripande verksamheter (bl.a. Västfastigheter, Regionservice,
Habilitering och Hälsa, Koncernkontoret) samt till regionens samtliga kommuner.
Privat finansierad sjukvård kan ges vårdhygieniskt stöd om det inte sker på
bekostnad av stöd till den offentligt finansierade.

Finansiering
Finansiering av den vårdhygieniska verksamheten sker via överenskommelser
med respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd. Vårdhygieniskt stöd till privat
finansierad verksamhet finansieras genom regionalt enhetlig debitering från
respektive vårdhygienisk enhet.
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Utnyttjande av vårdhygienisk kompetens
Samtliga offentligt finansierade utförare inom Västra Götalandsregionen ska
utnyttja vårdhygienisk kompetens från enheterna för vårdhygien vid







Anhopning eller utbrott av vårdrelaterade infektioner eller av mikrobiologiska
agens av särskilt vårdhygieniskt intresse inklusive multiresistenta bakterier.
Upphandling av medicintekniska produkter.
Planering av ombyggnad eller nybyggnad.
Större verksamhetsförändringar som kan påverka risken för vårdrelaterade
infektioner.
Fastställande av styrande dokument som kan påverka risken för vårdrelaterade
infektioner.
Uppföljning av vårdhygienisk standard inom egen verksamhet i enlighet med
kraven i föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SoSFS
2011:9).

I utförarnas samverkan med de vårdhygieniska enheterna ska dessa ges möjlighet
till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

