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Handlingsplan för förbättrad städning på Danderyds Sjukhus A B (LS 1212-1745).

Danderyds sjukhus A B har en städkvalité som v i ständigt arbetar med att förbättra vilket också
har visat sig i de enkäter vi haft ute. I den benchmarkingundersökning v i är med i har det
tydligt visat sig att vi har en kostnadseffektiv städprocess. De delar som vägs in är kostnaden
för hela städprocessen, utfall på enkäterna samt servicenivå. D S A B kom 2012 ut som nummer
4 av 42 deltagande sjukhus i landet.

Nuläge:
Städningen på Danderyds A B sjukhus är utlagd på entreprenad (ISS) och upphandlad enligt
svensk standard INSTA 800.
Från och med den 1 april 2011, när det nya städavtalet trädde i kraft, övergick sjukhuset från
fiekvensstädning till funktionsstädning (svensk standard I N S T A 800). Det innebär att det finns
en detaljerad kravlista på hur det ska se ut i lokalen efter städning. Det finns fyra olika nivåer
av renhet beroende på utrymme, där den högsta nivån är steril. För att följa upp städningen
(både kostnaden och kvalitén) har D S A B en städcontroller som arbetar 100 % med
städfrågorna. För att fa ett samlat grepp på städningen på sjukhuset har även de externa
parterna (KS, SLSO, Locum m i l . ) avropat sin städning för sin verksamhet här på sjukhuset
genom D S A B ' s städavtal.
För att underlätta för vården har v i tagit fram en lathund som tydliggör de olika nivåerna på
städningen samt vilka lokaler som är kopplade till de olika nivåerna. Det framgår även mer
specifikt vilka delar som ingår i städavtalet samt vad som åligger vårdpersonalen att städa.
Under 2011 påbörjade vi arbetet med att skapa ett lokalregister över samtliga lokaler som ingår
i städavtalet för att kunna följa upp kostnaden och hantera förändringar bättre. I registret
framgår det vilken nivå på städningen varje enskilt rum har (ca:8300 rum), vad kostnaden för
rummet är och vem som nyttjar rummet. Detta är ett levande dokument och ligger alltid med
som bifogad f i l till fakturaunderlaget från ISS. A l l a förändringar i filen är påkallade av
städcontrollern.
Danderyds sjukhus A B har tillsammans med nuvarande entreprenör (ISS) gjort ca: 1000
kvalitets mätningar (sedan start 1/1-2012) och fått ett utfall där 82 % av lokalerna är helt
godkända enligt svensk standard INSTA800. Utöver avtalskontrollerna som utförs 4 ggr/år, där
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vi kontrollerar cirka 370 slumpvis utvalda lokaler per gång, så utför städcontrollern
stickprovskontroller. Stickprovskontrollerna ger oss en bild på hur städningen fortlöpande
fungerar samt underlag till ISS för åtgärder som behöver vidtas.
Under januari månad har vi haft en städenkät ute på sjukiiusets avdelningar där patienterna har
fått ange på en skala 1-5 (1 är dåligt och 5 bra) hur de upplever att städningen fungerar.
I början 2011 var det totala värdet av nöjd brukare 3,76 vilket nu har ökat till 4,16.
Vårt mål är att inte hamna under 4,0 i något av dessa mätområden.

Arbetet bakom handlingsplanen:
För att få bredd i underlaget till handlingsplanen har samtliga verksamhetsområden fått
beskriva hur städningen fungerar och vilka riskområden samt förbättringsområden de ser. V i
arbetar även med städfrågan i vårt VRI-råd (vårdrelaterade infektioner) kopplat till hur
patienterna upplever städningen samt hur v i kan minimera vårdrelaterade infektioner kopplade
till utförandet av städningen. Med de risker och förbättringsområden som framkommit har vi
tagit fram en åtgärdsplan innehållande de åtgärder vi ser som viktigast för att förbättra
städningen ur patientens perspektiv.

Riskområden:
• Vårdpersonalen utför städning under stor tidspress vilket kan leda till att rummet inte
hinner städas. Rummet kan då ej beläggas vilket i sin tur skapar platsbrist. Dialog förs
kring detta för hur sjukhuset ska komma vidare med denna problematik.
•

Otydlig gränsdragning mellan upphandlat städbolag och vårdpersonalens städområden
vilket kan innebära att vissa ytor inte blir rengjorda då ingen helt säkert vet vems
ansvaret är för de olika ytorna.

•

Otydlig arbetsbeskrivning gällande städrutiner för vårdpersonal vilket kan medföra att
städningen ej blir utförd korrekt.

•

Slitna lokaler gör det mer svårstädat samt ger ett allmänt sämre intryck av lokalerna.
Detta ses över kontinuerligt med fastighetsägaren Locum.
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•

Ont om förråd vilket gör att mycket saker står på golven och gör det svårt att städa.

•

Bristande kunskap bland städpersonalen kring slutstädning vilket kan innebära att ytor
ej blir rengjorda korrekt eller missas helt och hållet. Det kan i sin tur innebära att
eventuell smitta finns kvar efter slutstädningen när nästa patient läggs in.

•

För låg städfrekvens kopplad till hur lokalerna nyttjas kan medföra att städningen är bra
direkt efter utförande men att lokalen återsmutsas väldigt fort och att ingen städning
sker förrän nästkommande dygn.

Förbättringsområden:
• Gränsdragningen mellan städ- och vårdpersonalen behöver tydliggöras för att
säkerställa att alla moment blir utförda och vem som är ansvarig för de olika delama.
•

Framtagande av tydligare städbeskrivning för vårdpersonal så att de i detalj vet vad, när
och hur städningen/rengöring ska ske.

•

Tydligare information/utbildning för nyanställd personal gällande städning och
gränsdragningen mellan städning och vård.

•

Renovering/modernisering av lokalerna för att underlätta städningen.

•

Ta fram en årlig storstädningsplan gällande hela sjukhuset för att f å ett bättre och
jämnare flöde för processen samt för att säkerställa att alla ytor blir storstädade och inte
glöms bort.

•

Praktisk hygienutbildning för städpersonal så att de far en tydlig bild över hur deras
insatser påverkar patienten och vården.

•

Se över städ frekvenser (hur många gånger en lokal städas) efter hur mycket lokalerna
nyttjas (flöde av patienter/personal) och inte bara efter vad det är för verksamhet i
lokalen.

Planerade åtgärder i prioriterad ordning:
1. Skylta inne på samtliga toaletter med information om vart man som patient/besökare
vänder sig om städinsats behövs (utöver den ordinarie städningen).
2. Tydliggöra skillnaden mellan akutstädning och smittstädning genom att beskriva de två
olika momenten. Detta då begreppen ofta blandas ihop vilket inte är bra då det
väsentligt skiljer sig vad som ingår i de olika delarna. V i d smittstädning ska ytorna
desinficeras vilket ej sker vid en akutstädning.
3. Tydliggöra gränsdragningen mellan städ och vårdpersonal. Detta ska ske genom att vi
skapar separata rutiner per rumstyp (vårdsal, Opsal, wc etc.) och där det i dokumentet
framkommer vem som är ansvarig för de olika momenten. Med detta dokument som
verktyg så vet båda parter vem som ska göra vad och när det ska göras.
4. Ta fram information riktad till besökare/patienter om städningen här på Danderyds
sjukhus. Den kommer att kortfattat beskriva INSTA 800, de olika nivåerna på
städningen samt gränsdragningen mellan vårdpersonalen och städpersonalen.
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5. Skapa städinstruktioner för städning vid smitta som gäller för både städ- och
vårdpersonal så att städningen blir utförd på samma sätt oavsett vem som utför den.
6. Genomföra praktisk hygienutbildning för städpersonal kopplad till gränsdragningen och
städinstruktionema per lokaltyp. Den kommer att hållas av vårdhygien för att ge
städpersonalen bättre kunskap om vad städning i vården innebär och vad otillräcklig
eller utebliven städning kan innebära för patienten.
7. Sjukhusets patientenkät ska modifieras, frågor kring städningen ska inkluderas i det nya
gränssnittet.
8. Se över städfrekvenser (hur många gånger en lokal städas) efter hur mycket lokalerna
nyttjas (flöde av patienter/personal) och inte bara efter vad det är för verksamhet i
lokalen och anpassa frekvens efter behov.

Entreprenören kommer att:
9. Utföra egenkontroller enligt svensk standard och redovisa dessa på våra driftsmöten
som hålls Igång per månad.
10. Upprätta egenkontrollplan/checklista för 2013 färgkodad både för vardag och för helg
där varje verksamliet ska kontrolleras 1 gång per månad.
11. Ta fram en långsiktig gemensam plan på hur kvalitetskontroll kan ske på "tag-ytor"
(handtag, kranar etc.) genom A T P mätning* för att se hur resultatet är efter städning
samt hur snart "tag-ytan" återsmutsats.
12. Upprätta en årsplan för golvvård och storstädning per enhetsnivå.
* ATP-värdet mäts med en engångssticka. Man svabbar området som ska mätas och stoppar
provstickan i en mätare. A T P mätningen visar sedan hur mycket biologiskt material som fmns
kvar efter städning.

Med vänlig hälsning

Stefan Jacobson
Verkställande direktör
Danderyds Sjukhus A B

Jens Germundsjö
Avtalscontroller - Städ
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Action plan?
Nr

Aktivitet

Ansvarig/resurs

Klar

Föiväntat resultat

1

Info wc

Städcontroller

2013-09-01

Möjliggör att
besökare kan
avropa akut
städning av wc.

2

Skillnad
akut/smittstäd

Städcontroller

2013-05-01

Korrekta
beställningar av
arbetet.

3

Gränsdragning

ISS/städcontrol ler/vårdhygien

2013-09-01

Högre nivå på
städningen i
patienternas
närhet.

4

Städinfo till besökare

Städcontroller

2013-09-31

Bättre utfall på
patientenkäterna.

5

Städinstruktioner vid
smitta

IS S/städcontrol ler/Vårdhygien

2013-11-01

Städningen utförs
lika av båda
parter på korrekt
sätt.

6

Hygienutbildning för
städpersonal

Vårdhygien

Start Q3
2013

Minska risken för
att städning ska
vara en orsak till
smittspridning.

7

" N y " patientenkät

Kvalitetsstrateg

Start 201304

Högre
svarsfrekvens för
städfrågorna än
idag.

8

Se över
städfrekvenser

Städcontroller

Sker
kontinuerligt

Lokalerna är rena
längre.

8

Utföra egenkontroller
enligt INSTA 800

ISS

Start 201303-01

Höjd kvalité på
utfört arbete och
att de brister som
finns blir kända i
tid.

9

Egenkontrollplan

ISS

2013-04-31

Kvalitetssäkra att
egenkontroller
utförs på samtliga
områden på
sjukhuset.

10

Plan för A T P mätning

ISS

Start Q3
2013

Se hur lång tid
det tar innan
återsmutsning av
ytorna sker.

11

Årsplan för
golwård/storstädning

ISS

2013-04-31

Jämnare kvalité
på storstädning.

