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Vårdhygien och lokalvård – uppföljning 
 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på 

granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revis-

ionsplan. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna beslutat om en uppföljande 

granskning av regionens arbete med vårdhygien och lokalvård.   

 

Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder 

som görs för att uppnå en god hygienisk standard genom att bland annat fö-

rebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Dåva-

rande landstingets revisorer genomförde under 2016 en granskning avse-

ende landstingets arbete med vårdhygien och lokalvård. I rapporten som 

överlämnades till landstingsstyrelsen lämnades synpunkter och rekommen-

dationer.  

 

Regionens revisorer gör regelbundet uppföljningar av tidigare granskningar 

i syfte att bedöma om revisorernas synpunkter har beaktats. 

 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen var: hur har regionstyrel-

sen beaktat de iakttagelser och rekommendationer som lämnades i revisions-

rapporten från 2016.  

 

Har regionstyrelsen säkerställt att de synpunkter som lämnades i rapporten 

från 2016 avseende vårdhygien och lokalvård har beaktats?  

Om granskningen visar att brister kvarstår, vilka åtgärder behöver vidtas.  

 

Granskningens syfte har brutits ned i följande revisionsfrågor: 

 

• Finns det i regionens ledningssystem nu direktiv som ligger till grund för 

regionens förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner- VRI? 

 

• På vilket sätt följs VRI upp nu? Görs det i infektionsverktyget och avvikel-

sehanteringssystemet AHA?  
 

• Vilka riktlinjer finns avseende hur regionens lokaler och inventarier får 

disponera med tanke på vårdhygienaspekten? 
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• Har det vidtagits några åtgärder för att se till att riktlinjerna blir tillräckligt 

kända i verksamheterna?  
 

• Har uppföljning av städning nu inkluderats i ordinarie hygienronder. 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning var att bedöma 

hur regionstyrelsen har beaktat de rekommendationer som revisorerna läm-

nade i granskningen från 2016.  

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de 

frågor som ställts, och av svaren att döma har en utveckling skett  inom 

området. Det finns uppdaterade dokument i form av riktlinjer och rutiner 

som avser vårdhygien framtagna av Smittskydd Värmland.  

När det gäller registreringen av VRI återstår dock vissa frågetecken och 

regionstyrelsen rekommenderas att följa upp utvecklingen inom det områ-

det. 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. 
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