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Temagranskning patientsäkerhet: delrapport 3, lokalvård - vårdhy-
gien samt sammanfattande rapport 
Revisorerna har utifrån en väsentlighets- och riskanalys funnit det relevant att under år 

2018 granska regionstyrelsens arbete inom området patientsäkerhet. Temagranskningen 

omfattar tre delar som har rapporterats i tre separata delrapporter: 

 Vårdskador 

 Utredning och uppföljning av vårdskador 

 Vårdhygien – lokalvård 

 

Delrapport 3: lokalvård - vårdhygien 

I den tredje delrapporten var revisionsfrågan om regionstyrelsens har säkerställt genom 

ledning, styrning och kontroll en ändamålsenlig lokalvård som ger förutsättningar till en 

god vårdhygien.  

 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt 

en ändamålsenlig lokalvård. 

Granskningen visar på både styrkor och förbättringsområden. Vi bedömer att det finns en 

god struktur för utbildning och kompetensutveckling av städpersonal gällande vårdhygien. 

Samverkan mellan vårdhygien, Vårdnära service och verksamheten fungerar bra. Städ-

handboken bygger på Svensk standard. Granskningen indikerar dock att de lokala städin-

struktionerna inte är kända för vårdpersonalen. De lokalmässiga förutsättningarna för en 

god vårdhygien är varierande. Den största bristen i nuläget rör kontroll och uppföljning av 

städning i vårdlokaler. Vi anser att det är otillfredsställande att avvikelser görs gentemot 

Svensk städstandard samt att det råder oklarheter kring kontroll och uppföljning vad gäller 

städning av vårdlokaler.  

 

Sammanfattande rapport och bedömning 

Den övergripande revisionsfrågan för hela temagranskningen har varit: Säkerställer region-

styrelsen ett ändamålsenligt arbete inom patientsäkerhetsområdet som leder till att vård-

skadorna minskar? 

 

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmål gör vi den samman-

fattande bedömningen att regionstyrelsen delvis säkerställer ett ändamålsenligt arbete 

inom patientsäkerhetsområdet som leder till att vårdskadorna minskar. 

 

Denna bedömning gör vi mot bakgrund av följande ställningstaganden: 

 

https://www.regionvastmanland.se/
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Kontrollmål Kommentar 

Är regionstyrelsens arbete med att före-

bygga och minska antalet vårdskador 

ändamålsenligt?   

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att regionstyrelsens arbete 

med att förebygga och minska antalet 

vårdskador inte är tillräckligt och 

därmed inte helt ändamålsenligt. 

Är regionstyrelsens arbete med utredning 

och uppföljning av vårdskador ändamåls-

enligt? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att regionstyrelsens arbete 

med utredning och uppföljning av 

vårdskador inte är helt ändamålsenligt. 

Har regionstyrelsens säkerställt genom 

ledning, styrning och kontroll en ända-

målsenlig lokalvård som ger förutsättning-

ar till en god vårdhygien? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att regionstyrelsen inte 

helt har säkerställt en ändamålsenlig 

lokalvård. 

 

 

Iakttagelser och bedömningar i sin helhet framgår i bifogade rapporter. Revisorerna önskar 

svar från regionstyrelsen senast 2019-04-26. 
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