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Under ett flertal år har klinikerna i Region Kronoberg arbetat med att förbättra
följsamheten till de nationella riktlinjerna för basala hygienrutiner och klädregler
(BHK) som ett led i att minska vårdrelaterade infektioner. En arbetsgrupp med
representanter från alla verksamhetsområden har tillsammans med
förändringsledare till uppgift att utvärdera och vidareutveckla detta område.
Så kallade BHK-resurser finns på varje enhet vilka kallas till regelbundna träffar
för utbildning, information om nyheter samt redovisning och analys av BHKresultaten. Resurserna är också de som gör BHK-granskningar på enheterna.
Hittills har alla kliniker uppmanats att göra minst två BHK-granskning per år, en
på våren (SKR) och en på hösten. Det är nu utökat till fyra granskningar per år,
mars (SKR), maj, september och december. Målet är 100 % rätt i alla led och
resultat <90 % föranleder uppmaning att analysera och åtgärda det som kan leda
till ett bättre resultat samt göra granskningar varje månad tills 90 % rätt uppnås.
Under 2020 har ett nytt sätt att registrera in egna BHK-resultat utarbetats. Varje
enhet har en egen excelfil där resultatet registreras. I denna kan enheten sedan
följa resultatet över tid. Det finns även en excelfil med regionens totala BHKresultat där sökningar kan göras på olika nivåer i regionen. Sökväg; Gemensamma
mappar – Patientsäkerhet mätningar – BHK.
Regionens BHK-resultat har som helhet successivt förbättrats och låg i höstens
SKR-mätning för första gången över 80 %. Vad gäller följsamhet till klädregler
tillhör vi de bästa i landet och vad gäller hygienrutiner är vi i mitten av fältet.
Följsamhet till desinfektion före patientnära arbete har varit ett viktigt
förbättringsområde länge och vid senaste granskningen var resultatet cirka 92 %
vilket måste anses som ett riktigt bra resultat. En eloge till alla duktiga
medarbetare, BHK-resurser och chefer som oförtröttligt och metodiskt arbetat
med att öka följsamheten till BHK-rutinerna och på så sätt minskat risken för att
sprida smitta till patienterna.
I nedan redovisade resultat från SKR ingår enbart observationsmätningar. I
redovisningen saknas granskningar från RPK. I vår egen sammanställning ingår
alla verksamhetsområden såväl observationsmätningar som självskattningar.
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Resultat nedan är framtaget från regionens excelfiler, inkluderat
både observationsmätningar och självskattningar.

Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
(Korrekt i samtliga steg) mars 2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

68%

79%

86%

77%

20%

29%

10%
0%
FTV

PSV

PVR

RPK

SHV

Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
(Korrekt i samtliga steg) september/oktober 2020
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