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Minnesanteckningar från Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom 
humansidan 
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Andersson von Rosen, Agneta Andersson, Christina Kallings-Larsson och Fanny Bergman. 
Adjungerad: Fredrik Haux (Enheten för miljöhälsa FOHM) 
Förhinder: Eva Gustafsson 
 

 Genomgång av föregående minnesanteckningar. 
Gruppen var enig att inbjuda IVO för permanent medverkan framgent. 
Vad gäller LSS medverkan i HALT så är enhetstypen precis som tidigare välkommen att delta i 
mätningarna men verksamheten behöver via kommunen vara registrerad i Senior Alert. 
 

 Ny deltagare 
Presentation av Fanny Bergman ny Hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten. 
 

 Enkät om städ till landstingen 

Socialstyrelsen har i höst gått ut med en enkät angående styrning av städ till de olika 

landstingsledningarna. Samma enkät skickades ut 2012 och 2014. Enkäten handlar om 

upphandling, egenkontroll, avvikelsehantering, återkoppling och materialval. 100 % 

svarsfrekvens. Resultatet kommer att publiceras i januari 2017. Är en del av SoS 

patientsäkerhetsuppdrag. 

 

 Dom i Tingsrätten angående indirekt diskriminering DO 

Karolinska institutets institution för Odontologi har förlorat i ett mål angående avsteg från 

föreskriften om basal hygien inom hälso- och sjukvård SOSF 2007:19. Ärendet handlade om 

att bära s.k. lösärmar för engångsbruk i den kliniska verksamheten. KI har möjlighet att 

överklaga tom 7 december. Ann Tammelin nämner att KI eventuellt överväger att inte 

överklaga. (Efter mötet bekräftas denna information). 

 

 Kunskapsunderlag: Clostridium difficile 
Dokumentet är nu för språkgranskning. Kommer att skickas ut på remiss i januari 2017. 
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 Kunskapsunderlag: Legionella 
Det är beslutat att FOHM ska att ta fram ett nytt KU för Legionella i vården. Beräknas 
påbörjas under 2017. 
 

 
 

 Infektionsverktyget 

Samarbetet mellan FOHM och INERA fortskrider. Projektstart planerad till mars 2017. 

 

 Swedres-Svarm 

Årsredovisningen av antibiotika användning och resistensdata kommer from 2017 ha ett nytt 

upplägg och utgå utifrån agens istället för övervakningssystem. 

 Arbetsgrupp för nationell samordning av MRB-screening 
Arbetsgruppen består av representanter från smittskydd och vårdhygien nationellt. 
Samordningen gäller anmälningspliktiga agens. Resultera i en rapport till FOHM. Ambition att 
göra lika för de olika agens utifrån följande kriterier: grupp som ska skyddas, grupp som ska 
screenas, effektiva åtgärder mot smittspridning, konsekvenser för screenade personer, 
prover som ska tas. 
 

 Svebar 
Datasystem för automatisk frivillig rapportering från laboratorierna. Hittills är 15 laboratorier 
med. Täcker ca 70% av befolkningen. Kommer nu ingå som del i ” ÖSA-projektet” 
(Övervakning, Samordning, Antibiotikaresistens) som drivs av FOHM i samverkan med SVA 
med medel från MSB beredskap. Planer på att tillsammans med regionala och lokala 
Stramagrupper besöka de landsting som ej ännu anslutit sig. 
 

 Nationell samordning av vårdhygieniska krav vid upphandling      
av medicinteknisk utrustning  
Sveriges vårdhygienenheter lägger en stor del av sina resurser i form av arbetstid på 

upphandlingsfrågor rörande olika MTP. Samma frågor och problemställningar nationellt. Kan 

”SKL Kommentus” ha en roll i att skapa nationella upphandlingsunderlag? Nej.  SKL 

Kommentus erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till offentlig sektor. Tillhandahåller 

även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och 

lönekollektivavtal.     

 

 Programråd Vårdhygien.  
Hur långt har frågan kommit hos SKL? Exempelvis upphandlingsfrågan skulle kunna vara 
lämplig för ett programråd. Frågan om programråd ägs av samordnare Marie Lawrence på 
Kunskapsstyrning, nationella programråd. Agneta tar med sig frågan tillbaka till SKL.  
 

 Patienthotell och god hygienisk standard.  
SFVH har ställt en fråga till IVO om vem som har ansvaret för god hygienisks standard när 
patient är inskriven på patienthotell och IVO har svarat. Fråga och svar bifogas till 
anteckningarna som bilaga 1 och 2. 
 

 Nationellt nätverk för Hygien i förskolan 
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HYFS som har sitt ursprung i Västra Götaland håller nu på att utvidga till ett nytt nationellt 
nätverk där landets alla 21 landstings smittskydd finns representerade och 7 av 25 län har 
med miljöinspektörer. Nätverket hade sitt första möte den 17 november där FOHM var 
inbjudna.  

              Enheten för antibiotika och vårdhygien, miljöhälsa och enheten för övervakning 
              och samordning kommer gemensamt att stötta detta nätverk ffa genom att vara ett stöd 
              till arbetet med att ta fram av hygienrutiner och att samordna smittskyddsfrågor. 
                
             

 Tillsynsvägledning av vårdlokaler 

Dokumentet: Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler (SoS 2013) behöver revideras. 

FOHM har en treårig plan för tillsynsvägledning där Enheten för miljöhälsa kommer att 

prioritera denna skrift under 2017. Skriften bifogas som bilaga 3. 

 

 Inventering av kunskapsunderlag – workshop med vårdhygieniska nätverket 
Folkhälsomyndigheten emottar regelbundet önskemål om att kunskapsunderlaget ”Att 
förebygga vårdrelaterade infektioner” ska uppdateras eller saknade underlag ska tas fram 
inom det vårdhygieniska området. Även om det är beslutat att ”gröna boken” inte kommer 
att uppdateras i sin nuvarande form, finns ingen bra process för hur prioriteringen ska göras 
och anpassas till befintlig kapacitet. Nätverket inbjöds därför till en workshop. Dagen 
utmynnade i fyra gemensamt identifierade behovsområden: Operation som riskverksamhet, 
utbrott och utbrottshantering, säkra medicintekniska produkter och luftburen smitta och 
ventilation.  
 

 RU: Samlat stöd inom patientsäkerhet, Socialstyrelsen 
En del av regeringsuppdraget om det samlade stödet kommer att utmynna i en webbportal, 
där bl a SoS, SKL och  FOHM finns representerade med länkar till sitt arbete/material om 
patientsäkerhet.   

 

 INERA och Vårdhandboken 

FOHM har tagit kontakt med Inera för att inleda en diskussion om samarbete med relaterad 

information t ex Kunskapsunderlag om CDI och Legionella.   

 5:e maj planer 
Inför internationella handhygiendagen 2017 planerar SKL och FOHM att revidera delar av 
Rena händer materialet när det gäller layout, format och hur det presenteras på våra 
hemsidor. 
 

 HALT 
Årets punktprevalens mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom 
särskilt boende har precis avslutats. I år deltog Sverige även i de europeiska mätningarna. Det 
innebar tillägg av extra frågor angående strukturella indikatorer om organisation, ledning, 
utbildning m.m. I år har 122 kommuner deltagit. Hittills har 16 167 vårdtagare registrerats. 
Efterregistrering pågår fortfarande. 
 

 Remiss från Socialstyrelsen 
FOHM har fått remissen: Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete samt en konsekvensutredning. Oklart i sändlistan om SFVH varit 
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remissinstans. Sista svarsdatum 22 dec 2016. 
 

 Nya representanter från Smittskyddsläkarföreningen   
Tack till Christina Kallings-Larsson och Eva Gustafsson för deltagande i denna arbetsgrupp. 
Från och med årsskiftet 2017 är Eva Melander och Bengt Wittesjö 
smittskyddsläkarföreningens nya representanter.  

 
Vårens möten: 

8 februari kl. 13.30–15.30 lokal: Frösunda 

30 maj kl. 13.30-15.30 lokal: Frösunda 
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