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Landstingsstyrelsen

Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om
städning i sjukhusens egen regi
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om städning i sjukhusens
egen regi.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Landstingsrådsberedningens motivering
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har skrivit en motion om att städning och
lokalvård ska genomföras i sjukhusens egen regi då det idag ansvaras av
respektive sjukhusledning för hur städningen ska organiseras på
akutsjukhusen.
Städning är ett väsentligt ämne för patientsäkerheten då vi vet att en god
städning med en bra vårdhygien stoppar sjukhussmittan och minskar
risken för vårdrelaterade infektioner. Vissa patientnära ytor kan utgöra en
särskilt stor risk för smittspridningar. Därför är stärkt fokus viktigt på dessa
högriskplatser i städrutinerna. Utefter detta måste det finnas tydliga rutiner
för samverkan mellan städfunktionen, vårdhygien och sjukvårdande
verksamheter. Det är därför varje sjukhuslednings ansvar att se till att
verksamheterna fullgör sina funktioner och att städningen då sker på ett
fullgott och ändamålsenligt sätt.
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För Stockholms läns landsting är det av stor vikt att sjukhusen ska ha en
trivsam och välvårdad miljö för sjuldiusets patienter och besökare samt för
alla medarbetare.
I arbetet kring en god sjuldrusmiljö måste det finnas en välfungerande
uppföljning och kontroll av hur städningen i landstingets lokaler utförs.
Detta är ett arbete som kräver öppenhet och ständiga förbättringar. Det är
även väsentligt att i arbetet med sjukhusstädning bör smittspridningar
förebyggas. För att sträva efter en miljö med patientsäkerhet krävs bästa
möjliga kompetens i arbetet. Förutom att ta hänsyn till smittskyddslagar
och säkerhetsföreskrifter i städningsarbetet krävs det särskilda
kvalifikationer av den profession som har den nödvändiga kompetensen för
sjukhusstädning. Det är viktigt att akutsjuldiusen ställer krav på kompetens
hos städpersonalen att städa effektivt och hygieniskt korrekt. Hur
städningen på akutsjuldiusen då ska organiseras bör därför hanteras av de
enskilda sjukhusledningarna som ansvarar för att rekrytera den kompetens
som de behöver för att uppnå en ren och snygg miljö i sina respektive
sjukhus.
Beslutsunderlag
Ägarutskottets protokollsutdrag den lo maj 2016
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2016
Motion 2015:51

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam
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Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om städning i sjukhusens
egen regi.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2016
Motion 2015:51
Ägarutskottets beslut
Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
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Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om
städning i sjukhusens egen regi
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om städning i sjukhusens
egen regi.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2016
Motion 2015:51
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om att städning och
lokalvård ska genomföras i sjukhusens egen regi.
Förvaltningen föreslår att avslå motionen och att respektive sjukhusledning
fortsatt ska fatta beslut om hur städningen ska organiseras.
Bakgrund
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om städning i sjukhusens
egen regi. Motionärerna föreslår att skriva in i sjukhusavtalen med
akutsjukhusen att städning och lokalvård ska genomföras i sjukhusens egen
regi.
Idag ansvarar respektive sjukhusledning för hur städningen ska organiseras
på akutsjukhusen.
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Överväganden
Att sjukhusmiljön är ren och välstädat är av utomordentligt stor vikt. Målet
med städningen måste först och främst vara att förebygga smittspridning.
Det finns smittskyddslagar och säkerhetsföreskrifter att ta hänsyn till när
arbetet med städning planeras och utförs. Dessa särskilda behov måste
uppfyllas av den profession som har den nödvändiga kompetensen. Av den
anledningen finns det andra personalkategorier som är bättre lämpade att
utföra arbetsuppgifter som städning i sjukhus. Utefter det kan
vårdpersonalen fokusera på att utföra de arbetsuppgifter som tillhör den
egna professionen.
Det måste finnas tydliga rutiner för samverkan mellan städmnktionen,
vårdhygien och sjukvårdande verksamheter. Det måste också finnas en
välfungerande uppföljning och kontroll av hur städningen i landstingets
lokaler utförs och resultatet av densamma. Detta arbete kräver öppenhet
och ständiga förbättringar.
En trivsam miljö för sjukhusets patienter och besökare samt dess personal
är väsentligt. Det är varje sjukhuslednings ansvar att se till att städningen
sker på ett fullgott och ändamålsenligt sätt. Förvaltningen anser inte att
frågan om hur städningen på akutsjuldiusen ska organiseras ska skrivas in i
sjukhusavtalen. De enskilda sjukhusledningarna ansvarar för att uppnå en
ren och snygg sjukhusmiljö.
Förvaltningen föreslår att avslå motionen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Milj ökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

(
Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Motion av Håkan Jörnehed (v) Birgitta Sevefjord (v) Jonas Lindberg (v)
och Isabell Flygare (v) om städning i sjukhusens egen regi
Med jämna mellanrum så avslöjas det att det är smutsigt på våra sjukhus i länet. Städningen
fungerar inte som önskat, vilket uppenbart är en infektionsrisk och fara för smittspridning.
Skitiga sjukhus är ett hot mot patientsäkerheten. För några år sedan så var det en läkare som
blivit sjuk och tagit in på Danderyds sjukhus och han avslöjande att det var väldigt lortigt
inom sjukhusvården. Läkaren blev benämnd som Doktor smuts i media. Debatten gick hög
och landstinget genomförde åtgärder inom lokalvård och städning. Under hösten 2015 var det
dags igen när en wallraffande kvällstidnings-journalist påvisade att toaletten på
Centralstationen är betydlig renare än toaletten på Södersjuldiuset. Vänsterpartiet menar att vi
måste ta dessa avslöjanden om orena sjukhus på allvar. Nu måste åtgärder vidtas.
Tiden när man ser lokalvård som en utomstående serviceinsats att upphandla till lägsta pris är
förbi. Vi får den städkvalité som vi betalar för med hotad patientsäkerhet som följd. Seriösa
städföretag avstår från att lägga bud då de menar att de inte kan göra ett ordentligt jobb för
den betalning de får. När lokalvården har upphandlats har inflytandet över hygienaspekter
som är centrala för vården blivit otydliga och försämrats. Städning är grunden för vårdhygien
och städpersonalen på ett sjukhus ska vara en del av patientsäkerhetsarbetet och en resurs i
arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Det motverkas med nuvarande sätt att se på
lokalvårdare och dess anställningar.
Det upphandlade sjukhuset i SLL har kvar städning i sjukhuset egen organisation. Där kan
man se att de som arbetar inom lokalvården i snitt arbetar kvar i över tio år. Ofta har de
upphandlade städföretagen betydligt kortare och osäkra anställningar. Med städ i sjukhusens
egen regi så blir även städpersonal en i teamet. Lokalvård är en egen profession som ska ha
samma rätt till kompetens- och löneutveclding som andra sjuldiusprofessioner. Vänsterpartiet
är kritiska till att man upphandlar alortsjukhus, men när det gäller städ så bör man ta vara på
erfarenheten från det privat drivna sjukhuset. Ofta hörs i debatten att den offentligt drivna
vården bör lära av det privata. Hur mycket som finns att lära kan diskuteras, men just när det
gäller städ i sjukhusens egen regi så låt oss lära av detta goda exempel och sprida det till
övriga sjukhus i länet.

Med bakgrund i ovanstående föreslås fullmäktige att besluta:

Att skriva in i sjuldiusavtalen med alaitsjuldiusen att städning och lokalvård ska genomföras i
sjukhusens egen regi.

