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Nedan beskriver i korthet planerade insatser för Smittskydd Värmland 2023. 
Löpande arbete och insatser som redan implementerats och fortgår finns i 
Verksamhetsbeskrivningen för Smittskydd Värmland. 
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Smittskydd  
Allmänheten  

• Planera och genomföra informationsaktivitet på World 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 med fokus på friskolor, föräldrakooperativ och personal-
kooperativ.  
 

Hälso- och sjukvård 
Utbildning hälso- och sjukvårdspersonal 
 

• Medverka på möten med hygienombud. Fokus på sjukdomar enligt 
smittskyddslagen – blodsmitta, tarmsmitta, tuberkulos.  

• Skapa grundmaterial om smittskydd för vårdpersonal – fokus på läkare och 
sjuksköterskor. E-utbildning samt PP på smittskydd Värmlands webbplats.  

• Utbildning läkare under utbildning (AT, BT och ST)  
o AT-läkare intro 30 min 4 gånger per år (mars, juni, sep, dec) 
o BT-läkare 2 gånger per år (mars, sep). + AT-läkare deltar 1 gång per år i 

mars. 
o ST-läkare, smittskyddsjuridik, en gång per år (sep).  

 
• Vårdcentraler 

o Deltagande i Allmöten vid behov, informationsmöten. 
o Informationsmöten riktade till vårdpersonal på vårdcentraler (sjukdomar 

enligt smittskyddslagen, klinisk anmälan, STI, MRB). 
o Distriktssköterskenätverk - smittskyddssjuksköterskor.  
o Upprätta nätverk smittskyddsombud på vårdcentraler. 

På sikt införa regelbundna nätverksträffar efter upprättande av nätverket. 
 

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

 
• Infektionskliniken 

o Möten med infektionskliniken, hepatit B och C samt sprututbytet.  
Ansvarig läkare från infektionskliniken, Anders Rubenson. 2023 fokus 
implementering av Plan för eliminering av hepatit C i Region Värmland.  

o MRSA-team – ny inriktning och innehåll på möten. 
 

Smittspårning covid-19 
• Fortsätta regelbundna avstämningar med Central provtagningsadministration och 

smittspårning.  
 

Epidemiberedskap 
Revidera epidemiberedskapsplan i samarbete med Säkerhets- och beredskapsavdelningen  
i Region Värmland. 

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day
https://skr.se/download/18.31c7bff8182e8f4deddb8b76/1663316858243/Hepatit-C-elimineringsplan-220915.pdf
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Samverkan andra myndigheter 
Båda smittskyddssjuksköterskorna är nominerade till projektgrupp MSB ”Projekt digitalt 
system för smittspårning av smittsamma sjukdomar”. Start februari 2023.  

Vaccination  
Smittskydd ska 

• leda Läkemedelskommitténs vaccinationsgrupp genom ordförandeskap samt att 
smittskyddsadministratör 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 Ledningsgrupp vaccination. 
• samverka med Vaccination Värmland. 
• 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. Det gäller främst TBE, 
pneumokockvaccin, vaccin mot herpes zoster. Detta förutsätter att de privata 
aktörerna medverkar.  

• öka antalet TBE- vaccinationer genom riktade informationsinsatser särskilt i 
områden med hög förekomst.  Gäller för närvarande i Arvika, Grums/Segmon och 
Kil. Utökas vid behov till eventuella nya riskområden som identifieras utifrån 2022 
års statistik. 

• fortsatt medverka i styrgrupp Mittvaccin. 
• delta i referensgrupp Smittskydd i Mittvaccin 
• ta fram relevant vaccinationsstatistik och samverka med projektgrupp för 

Mittvaccin och Region-IT för att utveckla rapporter och statistikunderlag från 
Rapportportalen och Mittvaccin. 

• bevaka Folkhälsomyndighetens pågående utredning av vaccin mot varicella/herpes 
zoster. Såvida det inte införs ett nationellt särskilt vaccinationsprogram ta ställning 
om Region Värmland ska upphandla vaccin separat eller i samverkan med andra 
regioner. 

 
Målsättning att minst 85 procent av personer 65 år eller äldre vaccineras mot säsongs-
influensa.  
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Vårdhygien  
Vid årets start finns tre hygiensjuksköterskor på Smittskydd Värmland varav en är avdelnings-
chef. Ytterligare en hygiensjuksköterska ska rekryteras. Från och med 2023 och en tid framåt 
kommer successivt huvudansvaret för regionens och kommunernas verksamheter att omför-
delas mellan hygiensjuksköterskorna när den nya medarbetaren är inskolad.  

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) i öppen- och slutenvård  
• Följsamheten till basala hygienrutiner mäts en gång per månad.  
• Följsamhetsmätning en gång per månade enligt tidigare beslut. 
• Minst 90 % av verksamheterna ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner 

månadsvis. Tas in i Region Värmlands övergripande mätplan. 
• 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 fort-
löpande på hygienombudsträffarna.  

• Utbildning mätning och uttag av data BHK för hygienombud två gånger/år 
• Utbildning för chefer planeras att ingå i Region Värmlands samlade 

utbildningspaket som i nuläget är under utveckling. 
 

Utbildning av vård- och omsorgspersonal  
• Utbildning läkare under utbildning (AT och BT)  

o AT-läkare intro 30 min 4 gånger per år (mars, juni, sep, dec) 
o BT-läkare 2 gånger per år (mars, sep) + AT-läkare deltar 1 gång år i mars. 

 
Hygienombudsnätverket i Region Värmland 

• Regelbundna hygienombudsträffar för hygienombudsnätverket inom Region 
Värmland och utbildningar för nytillträdda hygienombud. 

• Träffar och utbildningar kommer i första hand ges via digitala möten (Teams). 

Uppföljande hygienronder Region Värmland 
• Kontinuerlig uppföljning av hygienronder inom öppen- och slutenvård. 

 
Kommunal vård och omsorg 

• Vårdhygien planerar att under 2023 införa ett utbildningspaket för kommunala 
enhetschefer. 

Byggnation  
• Smittskydd Värmland fortsätter delta i projektgruppen för Nya CSK samt i vissa 

verksamheters specifika utformningsarbeten i projektet.  
• Under 2023 kommer vårdhygiens medverkan i övriga byggprojekt i både regionens 

vårdlokaler som i kommunal vård dokumenteras i separat loggbok för internt bruk 
och spårbarhet. 
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Hygienpriset 2023 
Samtliga verksamheter inom Region Värmland och Värmlands kommuner 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 före-
komst av VRI inte ska överstiga 7 procent.  
Under 2023 fortlöpande utvärdering och nytt ställningstagande till nytt mål höst 2023 inför 
mätplan 2024. 

• Utbildning angående VRI, basal hygien och riskfaktorer till läkare i utvalda 
verksamheter.  

• Mätresultat VRI-mätningar presenteras för områdesledning och chefer.  
• VRI-tema och basala hygienrutiner i månadsblad/patientsäkerhet till alla läkare i 

slutenvård med fokus på riskfaktorer. 
• Deltagande av hygiensjuksköterska i MRSA- teamet 
• Samarbete Strama, patientsäkerhet och vårdhygien 
• Hygienombudsträffar med tema för våren: KAD/överfylld blåsa och tema för 

hösten: pneumoni. 
• Delta i ECDC-PPM-mätning och utföra efterföljande återkoppling. 
• Återinförande av Infektionsverktyget. 

 

Vägledning för vårdhygieniskt arbete 
Implementering med hjälp av Kunskapsstyrningen. 

Kommunala nätverket hygiensjuksköterskor 
Arrangeras i Karlstad 11-12/5. Hygiensjuksköterskor från Smittskydd Värmland 
medarrangörer och håller i praktiska arrangemang i samband med mötet.  
 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/verksamhet
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/verksamhet
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Strama Värmland – samverkan mot antibiotikaresistens  
Strama Värmland kommer under 2023 överföras organisatoriskt från Smittskydd Värmland 
till Område vårdkvalitet. 

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 2023 
• Arbete med att förbereda för antibiotikaronder har genomförts och dessa planeras 

nu komma i gång v.6 2023 
• Återstarta arbetet med antibiotikasmarta sjuksköterskor med början på avd. 33 

tidigt 2023 och succesiv utrullning under året. 
• Jobba för att hälso- och sjukvårdsledningen skall beslutat att regionen skall anta 

Stramas 10-punktsprogram. 
• Delta som pilotsjukhus i projektet ”antibiotikasmarta sjukhus”. 
• Införa ”Stramaansvarig läkare” på våra vårdvalsenheter. 
• Genomföra riktade utbildningsinsatser mot öppenvården.  
• Tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen bestämma Stramas framtida 

struktur och organisatoriska tillhörighet. 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/verksamhet
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Kvalitetsmått för Smittskydd Värmland Målsättning för 2023 
Myndighetens tillgänglighet 
Tillgänglighet via Smittskydd Värmlands 
telefon 010-839 13 00   

Öppen vardagar kl. 08:00-09.00 
och 13:00-16:00. 

Tillgänglighet via e-post,  
smittskydd@regionvarmland.se   
  

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.  
 

Myndighetsutövning 
SmL 4:4-ärenden 80 % avslutade ärenden  
SmL 3:6-ärenden 
SmL 3:5-ärenden 

80 % avslutade ärenden  
80 % avslutade ärenden 
 

Rådgivning, information och utbildning   

Utgivning av WermlandsSmittan 

Nyhetsbrev 

1 nummer per år 

2-4 gånger per år 

Grundutbildning hygienombud 
Hygienombudsträffar 

2 gånger per år 
4 tillfällen per termin (2 gånger vardera 
för sluten- respektive öppenvård)  
 

Antibiotikaanvändning (kvalitetsmått Strama) 

Slutenvård – rekvisition Ej definierat 

Öppenvård – recept 
 

 
Andel ciprofloxacin och norfloxacin av 
antibiotika som används mot urinvägs-
infektion, kvinnor 18–79 år (recept) 
 
Andel PcV av antibiotika som ofta 
används mot luftvägsinfektioner,  
0-6 år (recept)  
 
 

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

Andel cefalosporiner och fluorokino-
loner av J01 exkl. metenamin mätt i 
DDD/1000 invånare 

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

10 % 
 
 

80 % 
 
 
 
20 % 

 
20 % 

  

Utarbetad av: Medarbetare på Smittskydd Värmland 

mailto:smittskydd@regionvarmland.se
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