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Regionfullmäktige 
 
För kännedom till:  
Regionstyrelsen 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Granskning av regionens arbete med att förstärka 
vårdhygienens arbete inom primärvården 

Vårdhygien är den sammanfattande benämningen på alla typer av åtgärder som görs för 
att uppnå en god hygienisk standard genom att bland annat förebygga uppkomsten och 
spridningen av vårdrelaterade infektioner. 
 
I Region Jönköpings budget med verksamhetsplan beskrivs att arbete pågår för att 
förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och inom kommunal 
vård och omsorg. 
 
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys valt att genomföra en granskning av 
regionens arbete att förstärka vårdhygienens arbete inom primärvården.  
 
Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer 
att vårdhygiensarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Syftet är också att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll 
inom området är tillräcklig. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
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. Revisorernas 
bedömning är vidare att nämnden inte helt utövar en tillräcklig intern styrning och 
kontroll. 
 
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. förtydliga och konkretisera uppdraget att stärka vårdhygienen inom 
primärvården 

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

3. tillse att urval till månatlig kontroll av följsamhet till hygienrutiner och 
klädregler sker slumpmässigt, samt att samtliga vårdcentraler genomför 
och rapporterar denna kontroll 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för folkhälsa och 
sjukvård i uppdrag att senast 23 augusti 2022 svara på vilka åtgärder som kommer 
att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.  
 
 
 
 
Thomas Werthén  Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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