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Uppföljande granskning av kommunens arbete för att förebygga och hantera
vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner
Under 2011 genomförde revisionen, i samarbete med Landstinget Halland (numera Region
Halland) en granskning av kommunens arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade
och värdpaverkande infektioner. Utifrån denna granskning har en uppföljande granskning
gjorts med syfte att följa upp om och pä vilket sätt de kommentarer och förslag till
förbättringar som lämnades vid 2011 års granskningsrapport har åtgärdats av
omsorgsnämnden.
Vår sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har beaktat de rekommendationer
som revisorerna framförde i samband med 2011 års granskning av arbetet för att förebygga
och hantera vårdrelaterade och vårdpaverkande infektioner. Vi kan konstatera att nämnden
sedan 2011 ars granskning arbetat fram strukturer genom att synliggöra ledningssystem och
faststålla riktlinjer för att löpande bevaka efterlevnaden av rutiner för vårdhygien Dock
bedömer vi det som allvarligt att omsorgsnämnden inte beslutat om en interna kontrollplan
for 2015 Det år av stor vikt att den interna kontrollplanen bygger på en nsk- och
vasentlighetsanalys sorn tar hänsyn till verksamhetens samtliga risker.
Vi har utfrän uppföljningen identifierat följande rekornrnendationer/förbättringsomraden:
Omsorgsnåmnden måste tillse att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs, och att
en intern kontrollplan utarbetas och upprättas utifran framtagen analys. Vidare bör
nämnden tillse att en uppföljning av den interna kontrollen görs och återrapporteras
minst en gång per är. Som en del av det interna kontrollarbetet bör nämnden
säkerställa att rutiner avseende vårdhygien efterlevs.
Ornsorgsnämnden bör övervaga att tydliggöra rutinerna för djur på kommunens
enheter, för att säkerställa att allergiker inte utestängs som boende eller besökare.

Revisorerna begär svar pa denna granskning senast 2015-12-30
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Till Omsorgsnämnden.

Komrnunrevisionen

tackar för svaret på missiv angående "Uppföljning

av tidigare granskning

av åldreomsorgen".
Svaret kommer att ligga till grund för framtida uppföljnings granskning.
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