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Minnesanteckning Nationella vårdhygiengruppen, möte Solna 2016-09-13 

 
Närvarande: Ann Tammelin, Axana Haggar, Olov Aspevall, Ingemar Qvarfordt, Johan Struwe, Inger 
Andersson von Rosen och Gunnar Hagström. 
 
Anmält förhinder: Agneta Andersson, Christina Kallings-Larsson och Eva Gustafsson 
 

 Föregående minnesanteckningar gicks igenom 
 

 Den 19 september börjar Fanny Bergman på tjänsten som Hygiensjuksköterska/ Utredare på 
Enheten för Antibiotika och Vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten. 

 

 Nu pågår ett domstolsärende fört av diskrimineringsombudsmannen om undantag för 
kortärmad arbetsdräkt för tandvården vid undervisningskliniken vid tandläkarutbildningen på 
KI. Önskar användning av lösärmar för att skyla underarmar. Vårdhygienexpert är med som 
vittne. 

 

 Kunskapsunderlaget Clostridium Difficile blir klart och lämnas för granskning under hösten 
för att sedan publiceras under början av 2017. Färdiga delar av kunskapsunderlaget för 
Legionella läggs ut vart efter på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

  Infektionsverktyget: FOHM och SKL har gjort en förstudie angående nationella 
sammanställningar från Infektionsverktyget. Juridiska, organisatoriska och tekniska aspekter 
har beaktats och lösningar för dessa har föreslagits. 
 

 Svebar: Rutiner för att automatiskt kunna ta ut lokala och nationella 
antibiotikaresistensrapporter på FOHM har utarbetats. En nationell och några lokala 
rapporter avseende E. coli planeras vara klar i december i år. 

 

 Under hösten kommer det bli implementerings workshops med Svenska HALT i samverkan 
med Programråd Strama, SKL och Folkhälsomyndigheten och Senior Alert. På grund av för få 
anmälningar i Umeå ställs det in medan det på övriga fyra orter genomförs som planerat. 
Stockholm har ett eget system för insamling av VRI-data inom SÄBO. LSS hade totalt i landet 
få deltagare i 2015 års mätning. Vilket stöd behöver gruppen LSS för att börja mäta 
vårdrelaterade infektioner? Ett påverkansarbete behövs för att få med flera. Inom MAS-
nätverk kan information spridas om vikten av att mäta även inom LSS. 

    

 Vid patientsäkerhetskonferensen 21-22 september kommer myndigheterna finnas 
representerade. I en monter kommer experter svara på frågor och tre miniseminarier med 
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efterföljande paneldebatt kommer att hållas med VRI-innehåll. På myndighetstorget kan man 
diskutera infektionsverktyget och verktyget Halt med representanter från Senior Alert etc.
   

  Arbetsgruppen för nationell samordning av MRB-screening hade sitt första möte i förra 
veckan med representation av både hygienläkare och hygiensjuksköterskor. Två 
telefonmöten och ett fysiskt möte är inplanerat. Beräknad avrapportering våren 2017. 

 

 Nationella nätverksgruppen kommer vid sin nästa träff 6 oktober ha en workshop i syfte att 
inventera inom vilka områden det saknas kunskapsunderlag eller befintliga underlag är 
utdaterade. Som förberedelse ska man se över vad man saknar i sin verksamhet. 
Workshopsledare är Viveca Urwitz.    

 

 Bildande av programråd Strama inom SKLs kunskapsorganisation har varit en 
framgångsfaktor. Förslag att bilda ett programråd Vårdhygien har framförts men ligger på is 
f.n..  

 För hygien inom förskoleverksamhet finns en nationell grupp kallad Hyfs. Kontakt är tagen 
med Folkhälsomyndigheten av hygiensjuksköterskenätverket för dialog om smitta i förskolan. 
Ett möte med deras referensgrupp är inplanerad tills i höst.   
    

 Övriga frågor  
Det reviderade kunskapsunderlaget BOV, Byggegenskap och vårdhygien, är nu publicerad på 
SFVHs hemsida.  
 
Förslag finns om att till våren inbjuda IVO till vår grupp.  
 
Vårdgivarna upphandlar hotellplatser till sina patienter. SFVH har haft dialog med IVO om 
patienthotell. Bifogar länk till svarsbrevet från Ivo.  
 
ECDC inbjuder igen till en europeisk punktprevalensstudie under 2017. Diskussion fördes om 
intresse och arbetsinsats. Frågan tas med till Stramanätverket och programrådet. 

 
  

 
Nästa möte 28 november 2016 kl 14.00-16.00 på Folkhälsomyndigheten. 

 

Anteckningar: Gunnar Hagström. 
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