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Smittskydd
Allmänheten

•
•

TBE-vaccinationskampanj framför allt Arvika, Grums/Segmon och Kil.
Planera och genomföra informationsaktivitet på Word Aids Day (WAD).

Förskola och skola

•

Regelbundna möten med skolsjuksköterskenätverket i Värmland (ömsesidigt
utbyte av information).

•

Utbildningar i hygien i förskolan (HYFS) såväl för chefer som personal inom
förskoleverksamhet. Vid behov besök på förskolor (till exempel nyöppnade
förskolor eller förskolor med utmaningar)

Hälso- och sjukvård

•

Utbildning vårdpersonal
Öppna Teams-utbildningar för personal – blodsmitta, tarmsmitta, tuberkulos.
I första hand planeras utbildningar inom smittskydd i befintligt hygienombudsnätverk.

•

Utbildning läkare under utbildning (AT och ST)
Etablera kontakt med studierektorer i Region Värmland (Utbildningscentrum) för
grundutbildning enligt respektive målbeskrivningar.

•

Vårdcentraler
o Informationsmöten riktade till vårdpersonal på vårdcentraler (sjukdomar
enligt smittskyddslagen, klinisk anmälan, STI, MRB)
o Utbilda smittskyddsombud på vårdcentraler
o På sikt införa regelbundna nätverksträffar efter upprättande av nätverket.

•

STI-mottagningen CSK
Återuppta regelbundna möten med STI-mottagningen.

•

Infektionskliniken
Starta upp informationsmöten med infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad,
gällande blodsmitta (smittläge, behandling m.m.), sprututbytet. Ansvarig läkare
från infektionskliniken.

•

Smittskydd internt
Korta interna utbildningar – blodsmitta, tarmsmitta, tuberkulos, multiresistenta
bakterier (MRB).

•

STUDIE AX
Ett nätverk bestående av smittskyddsenheterna Värmland, Örebro, Västerås,
Sörmland, Gotland, Östergötland och Åland. Varje höst anordnas en sammankomst
under två dagar, där erfarenheter och kunskaper utbyts.
Hösten 2022 är det Smittskydd Värmlands tur att stå för värdskapet.

Smittspårning covid-19

•
•
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Kontinuerligt förbättringsarbete av smittspårningsverktyget (covid-19) och även
vara stöd till andra regioner som inför verktyget.
Fortsätta regelbundna avstämningar med Central provtagningsadministration och
smittspårning.
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Vaccination

Smittskydd ska
• leda läkemedelskommitténs vaccinationsgrupp genom ordförandeskap samt att
verksamhetsadministratör ska vara stöd i det administrativa arbetet. Antal möten
med gruppen ska utökas från två till fyra möten det kommande året för att bättre
samverka och hantera vaccinrelaterade frågeställningar som bedöms vara aktuella
under det kommande året.
• medverka i Regional vaccinationsledning covid-19
• samverka med Regional vaccinationsenhet (Vaccination Värmland)
• utifrån pandemiläget och hälso- och sjukvårdens resurser bedöma om det är
möjligt att från kvartal två genomföra en informationskampanj till allmänheten
för att öka antalet pneumokockvaccinationer till riskgrupper
• initiera inhämtning av vaccinationsstatistik från privata vaccinationsaktörer i
Värmland för att få ett bättre underlag i bedömningen av trender i vaccinationer
och av vaccinationstäckningen för utvalda vaccinationer. Detta förutsätter att de
privata aktörerna medverkar.
• öka antalet TBE- vaccinationer genom riktade informationsinsatser under kvartal 1,
särskilt i områden med hög förekomst.
Målsättning att minst 70 procent av personer 65 år eller äldre vaccineras mot säsongsinfluensa.

Vårdhygien
Vid årets start finns tre hygiensjuksköterskor på Smittskydd Värmland varav en är avdelningschef. Ytterligare en hygiensjuksköterska ska rekryteras. Från och med 2022 och en tid framåt
kommer succesivt huvudansvaret för regionens och kommunernas verksamheter att omfördelas mellan hygiensjuksköterskorna när den nya medarbetaren är inskolad.
Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) i öppen- och slutenvård

•

•
•
•
•

•

Följsamheten till BHK mäts en gång per månad. Målsättningen är att alla verksamheter ska uppnå 100 procent följsamhet till klädregler och minst 85 procent
följsamhet till basala hygienrutiner (genomsnitt/år).
Resultaten av mätningarna återkopplas i Områdesledning slutenvård och insatser
mobiliseras i de verksamheter som legat lägst i följsamhet.
Smittskydd Värmland ska följa och delta i analysen av resultatet samt återkoppla
till enskilda enheter med behov av riktad information till hela eller delar av
personalgrupper.
Resultaten av mätningarna och olika sätt att mäta planeras att diskuteras fortlöpande på hygienombudsträffarna.
Genomgång av BHK planeras under 2022 till riktade läkargrupper. Hålls av läkare
från Smittskydd Värmland.
Samarbete med Kliniskt träningscentrum (KTC) gällande gemensamma utbildningsinsatser kommer att påbörjas under 2022.

Utbildning av vård- och omsorgspersonal

•
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Utbildningsinsatser både för verksamheter inom hälso-och sjukvård och kommunal
vård och omsorg planeras.
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Hygienombudsnätverket i Region Värmland

•
•

Regelbundna hygienombudsträffar för hygienombudsnätverket inom Region
Värmland och utbildningar för nytillträdda hygienombud planeras i oförändrad
omfattning.
Träffar och utbildningar kommer i första hand ges via digitala möten (Teams).

Uppföljande hygienrond Region Värmland

•

Nya dokument för hygienrond inom öppen- och slutenvård är under utarbetande.

Kommunal vård och omsorg

•

•

Hygiensjuksköterskorna har för MAS-nätverket under december 2021 presenterat
en lista med rekommendationer för hygienarbete i kommunen som vi föreslår ska
följas, se Kommunal vård och omsorg – rekommendationer för hygienarbete 2022.
Vårdhygien planerar att under 2022 etablera kontakt med samtliga kommuners
socialchefer via ett nätverk för socialchefer och Region Värmland.

Byggnation

•
•

Smittskydd Värmland fortsätter delta i projektgruppen för ersättningslokaler för
Hus 4 samt i vissa verksamheters specifika utformningsarbeten i projektet.
Projektet förväntas löpa minst 8-10 år framåt i tiden.
Under 2022 kommer vårdhygiens medverkan i olika byggprojekt i både regionens
vårdlokaler som i kommunal vård dokumenteras i separat loggbok för internt bruk
och spårbarhet.

Material och upphandling

Delta i aktuella projekt, till exempel höggradigt rent, återanvändning av engångsprodukter.
Samarbete med Regionservice

Under 2022 kommer vårdhygien erbjuda utbildning utifrån bland annat dokumentet
Städning i vården (SiV) till alla chefer inom Regionservice.
Hygienpriset 2022

Samtliga verksamheter inom Region Värmland ska i januari få en inbjudan till att söka
hygienpriset. För mer information se Smittskydd Värmland, Verksamhetsbeskrivning och
internt dokument om processen.
Vårdrelaterade infektioner (VRI)

PPM-VRI-mätningar genomförs tre gånger per år inom slutenvården. Dessa resultat ingår
i regionens tertialredovisning. Målsättningen är att regionens genomsnittliga årliga förekomst av VRI inte ska överstiga 7 procent.
Under 2022 planeras riktad utbildning kring VRI inom Hygienombudsnätverket med syfte
dels att sprida kunskap om VRI, dels säkerställa tillförlitliga VRI-mätningar. VRI-utbildning
ingår även för nyanställda sjuksköterskor i KUP-programmet samt kommer även att
införlivas i slutenvårdens införande av Gröna Korset som en metod för daglig utvärdering
och som ligger till grund för ständigt förbättringsarbete.
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Strama Värmland – samverkan mot antibiotikaresistens
Syfte

Motverka antibiotikaresistens för att bevara möjligheten till att behandla infektioner när
det verkligen behövs. För detaljerad beskrivning av Strama Värmlands uppdrag och mål,
se Smittskydd Värmlands verksamhetsbeskrivning.
Aktiviteter i Stramaarbetet som planeras 2022

•

•
•

•
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Vi arbetar för att implementera SKR:s verktyg ”Primärvårdskvalitet” i vår återkoppling av förskrivardata till öppenvården. Arbetet påbörjat av Thomas Ahlqvist
och Lars Matthiessen.
Planera för att påbörja antibiotikaronder på våra tre sjukhus.
Vi avslutar underhållet av Strama Värmlands app och hänvisar till den nationella.
Ett visst arbete måste utföras först, framför allt behöver dokumenten som rör
antibiotikaprofylax vid olika typer av kirurgi uppdateras. Diskussioner har påbörjats
med samtliga opererande specialiteter om uppdatering av antibiotikaprofylax vid
kirurgi och förhoppningen är att vi har uppdaterade riktlinjer på plats i början av
2022.
Genomlysning av Stramaarbetet i Region Värmland och upprättande av plan för det
fortsatta arbetet behöver göras under 2022.
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Kvalitetsmått för Smittskydd Värmland Målsättning för 2020

Myndighetens tillgänglighet
Tillgänglighet via myndighetstelefonen,
054-19 13 00
Tillgänglighet via myndighetsbrevlådan,
smittskydd@regionvarmland.se

Myndighetsutövning
SmL 4:4-ärenden
SmL 3:6-ärenden
SmL 3:5-ärenden
Rådgivning och utbildning
Utbildningsinsatser till olika
personalgrupper.
Utgivning av WermlandsSmittan
Grundutbildning hygienombud
Hygienombudsträffar

Tillgänglig vardagar kl. 08:00-12:00
och 13:00-16:00 med undantag för vissa
stående mötestider.
Svar inom tre arbetsdagar för e-post från
övriga myndigheter, Region Värmland
inklusive hälso- och sjukvården och
kommunerna.
E-post från privatpersoner besvaras i mån
av tid.
80 % avslutade ärenden
80 % avslutade ärenden
80 % avslutade ärenden
Höja kunskapsnivån
1-2 nummer per år
1-2 gånger per år
4 tillfällen per termin (2 gånger vardera
för sluten- respektive öppenvård)

Antibiotikaanvändning (kvalitetsmått Strama)
Slutenvård – rekvisition

Ej definierat

Öppenvård – recept

Mindre än 250 antibiotikarecept per
1 000 invånare i öppenvård under året.

Andel ciprofloxacin och norfloxacin av
antibiotika som används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18–79 år (recept)

10 %

Andel PcV av antibiotika som ofta
används mot luftvägsinfektioner,
0-6 år (recept)

80 %

Andel PcV och PcG av J01 exkl.
metenamin mätt i DDD/1000 invånare
(rekvisition)

20 %

Andel cefalosporiner och fluorokinoloner av J01 exkl. metenamin mätt i
DDD/1000 invånare (rekvisition)

20 %

Utarbetad av: Medarbetare på Smittskydd Värmland
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