Nyheter
i korthet

Städning är en del
av patientsäkerheten!
På Capio S:t Görans Sjukhus
har vi identifierat städning som
en viktig del i patientsäkerheten.
Därför har vi valt, som långsiktig
strategi, att behålla städning och
annan vårdnära service inom
sjukhuset, och utveckla den som
en del av vården. Det betyder
också att vi ser att god städning,
liksom all annan vårdverksamhet, måste bygga på vetenskaplig
evidens och standardiserade
arbetssätt.
Därför har vi fastslagit gemensamma städrutiner för sjukhuset
med utgångspunkt i hygienkrav
som fastställts av vår hygienkommitté och medicinska expertis.
Dessa fastställer hur, när och var
städning ska göras. Det är de kraven som styr städningen och inte
enskilda enheters önskemål och
budgetläge. Standardiseringen
gör det också lättare för våra
medarbetare att utföra ett gott
arbete oavsett var inom sjukhuset
de har sina uppdrag.

Strategisk utveckling
Som en del av sjukhuset är vi
inom Avdelningsservice också
delaktiga i att strategiskt utveckla
hygien- och smittskyddsarbetet.
Vi har en medlem i hygienkommittén som där får information
om smittolägen och strategier
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mot smitta och kan bidra med
vår kunskap på området.
En annan viktig förutsättning
för god hygien och städning är
en tydlig gränsdragning mellan de sysslor som vårdpersonal
och städpersonal ska utföra, så
att det blir klart vem som ska
göra vad och var ansvaret ligger.
Samma regler gäller på alla enheter, var du än kliver in på sjukhuset, vilket också gör det lätt att
följa upp städningens kvalitet.
För att hålla en jämn och god
hygien gör vi regelbunden kvalitetsuppföljning av all städning,
gemensamt med ansvarig städare,
städledare och representant från
vården. Då bedöms och dokumenteras även vårdpersonalens
uppgifter kring städning samt
lokalernas skick. På så vis värnar
vi om hela miljön kring patienten.

Personalutbildning
Som en grund för god kvalitet och
kvalitetsuppföljning genomgår
alla våra medarbetare en standardiserad utbildning i städinstruktioner och hygienrutiner vid
nyanställning samt repetition vart
fjärde år. Städpersonalen inkluderas naturligtvis i sjukhusets regelbundna uppföljning av följsamhet
till basala hygienrutiner.
Allt detta kan verka tämligen

enkelt och självklart, men vi
ser utmaningen i att hålla fasta
och tydliga rutiner över tid i en
stor och komplex organisation.
Samtidigt letar vi hela tiden efter
nya vägar till förbättring. Vi ser
positivt på att använda ny teknik
och använder t.ex. UV-ljusmätare
och så kallade ATP-mätare för
att synliggöra vikten av korrekt
städning och som ett hjälpmedel i
vår kvalitetsuppföljning.

Färre vårdrelaterade infektioner
Vi ser idag en avsevärt lägre
frekvens av vårdrelaterade
infektioner på Capio S:t Görans
Sjukhus (6 %) jämfört med SLL
(11 %) och riket i stort (9 %). I
vilken grad detta beror på effektivare hygienarbete är svårt att
mäta definitivt, men vi tror på
ett sådant samband och arbetar
för att stärka det. Vi ser även att
vi successivt höjer våra resultat
i kvalitetsuppföljningar av städning över tid.
Sammantaget menar vi att
städning måste ses som en del av
patientsäkerheten, och att vi kan
se de positiva resultaten av att
anamma detta perspektiv. •
Av Jimmy Björkman, enhetschef
Avdelningsservice, Capio S:t Görans
Sjukhus

