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§80

Granskning förebygga och hantera vårdrelaterade och 
vårdpåverkande infektioner 

2015 ON0070

Beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande svar på den uppföljande revisionsgranskningen av kommunens 
arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner:
 
Omsorgnämnden får, efter varje punktprevalensmätning, information om resultaten av följsamheten 
till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:19) om basal hygien. En totalanalys 
av följsamheten till föreskrifterna om basal hygien redovisas årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
 
Det pågår för närvarande arbete i omsorgsnämndens verksamheter med att upprätta en risk- och 
väsentlighetsanalys inför framtagandet av en ny internkontrollplan för nämndens ansvarsområden för 
2016. Redovisning av internkontrollen enligt den nuvarande internkontrollplanen sker, som tidigare år, 
i bokslut och patientsäkerhetsberättelse. Internkontrollplan för 2016 kommer att antas av 
omsorgsnämnden i februari.
 
Kommunens ledningsgrupp har i november i år, fattat beslut om ”Regler för djur i kommunens 
lokaler”. Inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas författningsstyrda uppdrag har därefter 
rutiner, vilka inkluderar samtliga omsorgsnämndens verksamhetsområden, innefattande bl a krav på 
riskbedömning och egenkontroll från smittskydds-/vårdhygieniskt, arbetsmiljö- (allergier, rädslor), 
djurskydds- och livsmedelshygieniskt med flera perspektiv när det gäller djur som bor i eller besöker 
verksamheterna upprättats.

Beskrivning av ärendet
Under 2011 genomförde revisionen en granskning av kommunens arbete för att förebygga och hantera 
vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner. En uppföljande granskning genomfördes 2015. 
Revisonen identifierade fyra förbättringsområden: Risk- och väsentlighetsanalys för 
Omsorgsnämndens verksamhetsområden är inte gjord 2015 och internkontrollplan är inte uppdaterad. 
Nämnden bör säkerställa att rutiner avseende vårdhygien efterlevs samt att omsorgsnämnden bör 
överväga att tydliggöra rutinerna för djur på kommunens enheter, för att säkerställa att allergiker inte 
utestängs som boende eller besökare.

Handlingar i ärendet
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 §100  Granskning förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande 
infektioner

 Missiv till omsorgsnämnden Uppföljning granskning förebygga och hantera 
vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner

 Revisionsrapport 2015 Uppföljning av vårdhygien
 Revisionsrapport 2011 Arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och 

vårdpåverkande infektioner i Halland

 
 

Beslutet skickas till 
Revisorerna

3(3)


	de686fbc-7359-466d-a904-f4fa1a7347eb.docx
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutet skickas till


