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Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av regionens arbete med 
att förstärka vårdhygienens arbete inom 
primärvården 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för att anställa en smittskydds-
sjuksköterska med fokus på primärvård. Uppföljningen sker enligt Regelboken för 
vårdval i primärvården och i verksamhetsuppföljningar månadsvis i Stratsys.  

Information i ärendet 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställer att vårdhygiens arbete med att stärka arbetet mot 
primärvården bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, samt inte helt utövar en tillräcklig intern styrning och 
kontroll.  
 
Revisorernas rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. förtydliga och konkretisera uppdraget att stärka vårdhygien inom 
primärvården  

2. regelbundet genomföra systematisk uppföljning av uppdraget att stärka 
vårdhygien inom primärvården  

3. tillse att urval till månatlig kontroll av följsamheten till hygienrutiner och 
klädregler sker slumpmässigt, samt att samtliga vårdcentraler genomför 
och rapporterar denna kontroll.  

 
Svar utifrån rekommendation 1:  
I samband med att medel tilldelades för en sjukskötersketjänst för att arbeta med 
att stödja primärvårdens vårdhygieniska arbete formulerades en arbetsbeskrivning. 
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Där framgår att tjänsten bland annat innebär att bedriva utbildning av personal, ta 
fram anpassade hygienriktlinjer, följa upp mätresultat, utföra hygienronder och 
bevaka vårdhygieniska aspekter vid renovering och nybyggnation. 
 
Svar utifrån rekommendation 2:  
Uppföljning sker genom månatlig rapportering i styrnings- och ledningssystemet 
Stratsys. Där beskrivs kontinuerligt genomförda aktiviteter och resultat. 
 
Svar utifrån rekommendation 3:  
Alla vårdcentraler inom vårdval primärvård måste följa Region Jönköpings läns 
riktlinjer för hygienrutiner och klädregler samt utföra månatliga mätningar av 
följsamheten till dessa riktlinjer. Detta framgår av regelboken ”Primärvård inom 
vårdval Region Jönköpings län” och att dessa krav efterlevs följs upp av regionen. 
Följsamheten bör mätas på ett representativt urval av situationer, men att få till ett 
äkta slumpvis urval är svårt att genomföra i praktiken. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
• Regionrevisonens missiv avseende granskning av regionens arbete med att 

förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården daterad 2022-04-06 
• Revisionsrapport från PWC: Regionens arbete med att förstärka 

vårdhygiens arbete inom primärvården  

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 
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Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Malin Bengnér  
Smittskyddsläkare 
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