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Region Kronoberg Hälso och sjukvård

Handlingsplan VRI - Områdesnivå
Beslutande: Områdets ledningsgrupp
Framgångsfaktor enligt
SKL

Åtgärd

Uppföljning

1. Vårdrelaterade infektioner
ses som oacceptabla.

Handlingsplan för VRI är integrerad i
verksamhetsplanen. Mål och krav framgår tydligt.
Ingår som obligatorisk del i områdeschefernas
utvecklingssamtal.

Alla verksamhetsområden ska ha handlingsplanen för VRI
integrerad i sitt ledningssystem och ska redovisa sitt arbete
och planerade åtgärder i sin delårs/årsrapport.

Säkerställer att verksamhetsplanen innehåller
åtgärder som rör utbildning katetrisering, pneumoni
och infarter

Kompetensuppföljning via lärportalen.

Säkerställer att inköp av hjälpmedel och material
avropas från gällande avtal. Egna inköp följer
vårdhygieniska krav

Hygienronder

Säkerställer att verksamhetsplanen innehåller
åtgärder som rör utbildning inom BHK (basala
hygienrutiner och klädregler) och smittspridning

Kompetensuppföljning via lärportalen.

8. Fokuserad ledning som
agerar via adekvata kanaler

2. Hygienriktlinjer ses som
självklara

Handlingsplan VRI
verksamhetsområde

Kontaktperson: Samordnare VRI

Kontaktperson: Samordnare VRI

Kontaktperson: Upphandlingsavdelningen

Kontaktperson: Samordnare VRI
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3. Riskbedömning ger
proaktiva arbetssätt

Säkerställer tillsammans med respektive klinik att
VRI team finns på samtliga kliniker.

Andel kliniker som har VRI team.
Kontaktperson: Samordnare VRI

Säkerställer att medarbetare från verksamheterna har Kompetensuppföljning för personal via lärportalen.
möjlighet medverka i regionens övergripande
Kontaktperson: Förändringsledare patientsäkerhet. VRI
arbetsgrupper inom VRI. Säkerställer att utbildare
Vårdhygien
kan medverka i övergripande utbildningar.
Säkerställer användandet av Gröna korset som
metodstöd vid daglig styrning.

Andel enheter som använder metodstödet följs och tas
upp på ledningsgrupp
Kontaktperson: Samordnare VRI. Förändringsledare
patientsäkerhet

4 Goda lokalmässiga
förutsättningar skapas

5. Konsekvent budskap och
regelbunden återkoppling

Personal och vårdplatser optimeras för att förhindra
utlokalisering av patienter.

Andel utlokaliserade patienter på sjukhus (månadsvis)

Checklistor för fastighetsavdelningen. används vid
byggnation

Följsamhet checklistor

Beräknar och redovisar ekonomiska kostnader för
hela området vad gäller VRI till ledningsgrupp och
patientsäkerhetsstrateg

Redovisning av kostnader i delårs och årsrapport

Redovisar mätresultat och resultat av pågående
förbättringsarbete. till ledningsgrupp och
patientsäkerhetsstrateg

Kontaktperson: Vårdhygien

Sammanställning mätresultat
Kontaktperson: Samordnare VRI/
Patientsäkerhetsstrateg/ Analysenheten
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6 Städning ses som en viktig
del

Säkerställa att patientnära städning utförs enligt
gällande rutiner.

7. Vårdhygien och
verksamheter samarbetar lätt

Säkerställer att medarbetare från verksamheterna har Kompetensuppföljning för personal via lärportalen.
möjlighet medverka i regionens övergripande
Kontaktperson: Förändringsledare patientsäkerhet. VRI
arbetsgrupper inom VRI. Säkerställer att utbildare
Vårdhygien
kan medverka i övergripande utbildningar.

8. Fokuserad ledning som
agerar via adekvata kanaler

Hygienrond och dialog med VRI team
Kontaktperson samordnare VRI /vårdhygien

Säkerställer att plan finns för genomförande av
hygienronder. Intervall och omfattning utarbetas i
samråd med Vårdhygien.

Hur stor andel av verksamheterna som gjort hygienrond.

Utser en kontaktperson/samordnare VRI som
samordnar områdets arbete med VRI och utgör en
länk mellan verksamhetschefer och ledningsgrupp

Kontaktpersonen presenterar de olika arbetsinsatserna
och resultatet på ledningsgruppen och återkopplar till
VRI teamen och till förändringsledare i patientsäkerhet

Samordnare för VRI samarbetar med
förändringsledare vid upprättande av åtgärdsplan
rörande VRI (mål, planerade åtgärder och
utbildningsbehov )

Kontaktperson: Vårdhygien

Förändringsledare i patientsäkerhet sammanställer
tillsammans med VRI samordnare resultat och
rapporterar till patientsäkerhetsstrateg 2 ggr per år
Kontaktperson: Samordnare VRI(med stöd av
analysenhet), förändringsledare VRI

Möjliggör deltagande i förvaltningsgrupp och
pilotprojekt Infektionsverktyrget
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Förändringsledare VRI
Uppgifter på områdesnivå


Samarbete med samordnare för VRI på områdesnivå vid upprättande av verksamhetsplan rörande VRI (mål, planerade åtgärder och
utbildningsbehov )



Möte 2 ggr per halvår med samordnare VRI för avstämning hur klinikernas arbete fortgår



Säkerställer att VRI samordnare får verksamheternas resultat och att återkoppling sker till patientsäkerhets strateg (Förändringsledare i
patientsäkerhet sammanställer tillsammans med VRI samordnare resultat och rapporterar till patientsäkerhetsstrateg 2 ggr per år)
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