Frågor och svar!


Vad är syftet med hygienuppföljningen?
Svar: Syftet är att initiera ett hygieniskt förbättringsarbete inom patientvårdande enheter,
med fokus på hygieniska behov, krav och hygienbefrämjande aktiviteter.



Hur går hygienuppföljningen till?
Svar: För att finna förbättringsmöjligheter i varje verksamhet gör vårdenhetschefer en årlig
hygienisk självskattning på våren. När man besvarar frågorna i självskattningen ser man
möjliga förbättringar i verksamheten och får tips om hygienbefrämjande aktiviteter som
medför information eller undervisning till personalen.



Hur lång tid tar det att svara på frågorna i enkäten?
Svar: Själva ifyllandet tar mindre än 30 minuter. Första gången kanske man behöver lägga
litet tid på att kontrollera vad referenserna till frågorna säger och hämta uppgifter om den
egna verksamheten för att kunna besvara frågorna.



Måste man svara på alla frågor i enkäten på en gång eller kan man spara och komma
tillbaka vid ett senare tillfälle?
Svar: Om man vill kan man när man fyller i självskattningsenkäten spara och fortsätta senare.



Vem ansvarar för att hygienuppföljningen blir ifylld?
Svar: Det gör vårdenhetschefen.



När ska hygienuppföljningen göras?
Svar: Meningen är att den ska genomföras årligen under två månader på våren.



Vad ska jag ska göra med resultatet av enkäten i hygienuppföljningen?
Svar: När självskattningen är ifylld kan man printa ut en kopia med svaren, att återvända till
för det fortsatta förbättringsarbetet. Utvecklingsenheten kommer att föra över
poängsumman från självskattningen till PLUSS. Meningen är att man från sin andra
självskattning, år för år ska kunna följa sin förbättring av den hygieniska standarden och de
aktiviteter man genomför.



Hur kommer jag igång med förbättringsarbetet efter att ha gjort självskattningen?
Svar: I webbenkäten finns det för varje enskild fråga länkar till fördjupande information och
materiel som man använder för att komma igång med förbättringar, där sådana behövs.
Länkarna kan också innehålla informationsmaterial att använda gentemot personalen för att
höja den vårdhygieniska kompetensen.



Var hittar jag den samlade informationen och materialet som ligger till grund för
förbättringsverktyget?
Svar: På Smittskydd – Vårdhygiens hemsida, på Samverkanswebben, finns en A-Ö-lista.
Under ”H” finns länken ”Hygienuppföljning” där man finner referenslistan till
självskattningens frågor, med referenserna i nummerordning enligt självskattningen. Här
återfinns utförlig information och materiel att använda som redskap i förbättringsarbetet.



Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt hygieniska förbättringsarbete eller om jag
har vårdhygieniska frågor i övrigt?
Svar: Då är du varmt välkommen att höra av sig till någon av oss på Vårdhygien. Våra
kontaktuppgifter finns på vår hemsida, som ligger på Samverkanswebben.

