=y>i= Stockholms läns landsting

SKRIVELSE
2012-03-13

PRODUKTIONSUTSKOTTET
Socialdemokraterna

Ankom
Stockholms läns landsting

2012 -03- 1 3
INTENSIFIERAT A R B E T E M O T
VÅRDRELATERADE INFEKTIONER

I D N den 2 september 2011 stod att läsa "Akutsjukvård döms ut - för
smittorisker" det skapar givetvis en oro och ger en signal om att allt inte står
rätt till.
Det är avgörande att inte bara lokaler utan även arbetsmetoder är utformade
utifrån patientens bästa och i alla steg håller en hög kvalitet. Under flera år
har problemen med vårdrelaterade infektioner uppmärksammats och ett
medvetet arbete för att få ner andelen patienter som infekteras inom vården
har på sina håll varit lyckosamt. Medvetenheten ökade i hög grad under
svininfluensan då samhället i stort fick upp ögonen för vikten av att tvätta
och sprita händerna. Då minskade också antalet sjukskrivningar för
förkylningar och influensa. Tyvärr så ser det nu ut som att det går åt fel håll
och den goda trenden när det gäller vårdrelaterade infektioner har avstannat.
En patient som uppsöker sjukvården på grund av ett mer eller mindre
avancerat vårdbehov måste känna sig förvissad om att vården är trygg och
patientsäker. Har patienten ett kraftigt nedsatt immunförsvar måste
verksamhetens hygienkrav och kunskap därom anpassas för patientens
bästa. V i vet att det med enkla åtgärder går att förbättra resultaten och
garantera patienter som uppsöker vård en trygg och smittfri vårdmiljö, det
finns framförallt fyra områden att fokusera på:
Kateterhanteringen som ser ut att vara den absolut största boven i
sammanhanget. Detta kan omöjligt vara ett nytt problem. Tydliga riktlinjer
kring hanteringen med kateter för att garantera att största möjliga säkerhet
för patienterna måste finnas. Kanske ska arbetsmetoder och rutiner
förändras och anpassning till ny teknik ske, men i mångt och mycket
handlar det om att upprätthålla goda hygienrutiner.
Städningen är ytterligare ett område som har stor betydelse för
smittspridningen. Att städa på ett kontor ställer inte samma krav som i
exempelvis operationssalar. Detta finns det en medvetenhet om, men ibland
brister kommunikationen och det fmns en förbättringspotential även på detta
område. Städningen måste ses som en integrerad del av vård- och
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omsorgsarbetet där samtliga anställda, oavsett om man är läkare,
sjuksköterska, lokalvårdare eller administratör, tar ansvar för att det blir rent
och snyggt i vården.
Även klädrutiner är ett viktigt område. Om all personal följer de regler och
rutiner som fmns för arbetskläder skulle färre patienter riskera infektioner.
Det handlar om korta ärmar, smycken, håruppsättning med mer. Även här
fmns tydliga riktlinjer att hålla sig till, men för patienernas säkerhet måste
följsamheten till dessa upprätthållas.
Handhygienen fick en rejäl förbättring i samband med farhågorna om en
svininfluensepidemi. En fortsatt hög nivå är nödvändig, och tendensen till
ökningar av vårdrelaterade infektioner väcker frågor. Har medvetenheten
om vikten av god handhygien minskat?
V i anser att Stockholms läns landsting bör arbeta vidare med den här frågan
och gå i bräschen för en nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar i
vården. Ett sätt för att höja patientsäkerheten och minska andelen
vårdrelaterade infektioner kan vara att skapa en modell med ekonomiska
incitiament för sjukhusen att hålla andelen infektioner nere.
Socialdemokraterna i Produktionsutskottet föreslår att styrelserna för
landstingets sjukhus och SLSO ges i uppdrag att ta ett förnyat helhetsgrepp
och skyndsamt presentera mål, åtgärder och förbättrad uppföljning som
leder till ökad patientsäkerhet avseende infektionsrisker i vården.

