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Minnesanteckningar från möte om vårdhygien med Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen 

 
Närvarande 
Folkhälsomyndigheten: Fanny Bergman, Johan Struwe, Olle Aspevall, Inger Von Rosen, Malin Grape, 
Anders Tegnell, Anna-Lena How 
Socialstyrelsen: Axana Haggar, Agneta Holmström, Lars-Torsten Larsson, Anders Alexandersson 
Svensk Förening för Vårdhygien: Ann Tammelin, Ingemar Qvarfordt, Sofia Wetterbrandt, Lotta 
Osbeck 
Smittskyddsläkarföreningen: Eva Melander, Bengt Wittesjö, Signar Mäkitalo, Peter Gröön 
Förhinder: Mats Erntell 
 
 
Mötet började med en introduktion av hur de bägge myndigheterna arbetar med vårdhygien och det 
gemensamma arbetet i Rådet för kunskapsstyrning.  Se bilaga 1 och 2.  
 
Därefter följde en omfattande diskussion utifrån de tre inskickade exempel på frågor som berör 
smittskydd, vårdhygien och patientsäkerhet där ansvarsområden och avgränsningar behöver 
tydliggöras.  
 
Nedanstående är en kort sammanfattning av diskussionen och de beslut som togs. 
 

o Engångs/lösärmar patientnära och basala hygienrutiner 
Inget styrande mandat när man släppt en föreskrift. Möjlighet till förtydligande via 
meddelandeblad. Huvudmännen ska verkställa föreskriften kopplat till ledningsföreskriften. 
Föreskriften är en typ av miniminivå. I processen för att ta fram en föreskrift ingår också att 
utvärdera föreskriften efter 2 år. 
 
Beslut 
SoS tar frågan och ser över om föreskriften behöver uppdateras eller om meddelandeblad 

behövs. 

 

o Uppmärksamhetsmärkning av journaler 

Syftet med märkning? Sammanfatta viktig fakta för patientens bästa. Å ena sidan: märkning 

om känd smitta eller bärarskap kan stigmatisera. Å andra sidan: Märkning av MRB-bärarskap 

kan gynna patienten ur säkerhetssynpunkt eftersom det snabbare kan leda till rätt 
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behandling vid allvarlig infektion. 

 

Får man märka? Styrs av dels Smittskyddslagen (2004:168) § 3 och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- 

och sjukvården HSLF-FS 2016-40 ( 5 kapitlet § 5). 

 

Föreskriften innehåller ingen anvisning om märkning av journal för blodburen smitta eller 

bärarskap av resistenta bakterier. Finns inget krav på uppmärksamhetsmärkning. Landstinget 

kan själv bestämma vad dom vill märka. 

 

SOS har ett pågående arbete om ”Uppmärksamhetsinformation”. Det är en del av ett stort 

pågående arbete med normering och en gemensam nationell grund för 

informationsdelning/struktur. 

Beslut 

SOS ta med sig frågan ur ett patientsäkerhetsperspektiv till det pågående nationella 

journalarbetet. 

o Mycobacterium chimaera i värmeväxlare för thorax kirurgi 
 
Ca 50 fall internationellt varav 10 avlidit. Ännu inget känt fall i Sverige. Produkten används på 
alla thoraxenheter i landet. Respektive Vårdhygienenhet är engagerade i frågan om 
företagets instruktion för placering av själva värmeväxlaren, samt instruktion för rengöring 
och desinfektion.  
 
Det finns ett samverkansavtal mellan SOS och Läkemedelsverket (LMV) gällande 
medicinteknisk produkter. SOS ansvarar för att personalen har rätt instruktioner för att 
kunna utföra uppgiften. LMV ansvarar för att godkänna produkten för svensk marknad. CE 
märkning (europeisk standard) innebär skötsel instruktioner och desinfektionsmedel 
godkända i Europa. LMV får ej förtydliga eller ändra i den texten. 
 
Läkemedelsverket understryker i informationsblad nr 5, årgång 27 oktober 2016 vikten av att 
hälso-och sjukvården rapporterar eventuella kommande negativa händelser eller tillbud, 
såväl till den berörda tillverkaren som till Läkemedelsverket enligt SOSF 2008:1.  
 
Sittning med läkemedelsverket skulle behövas – medicin teknisk utrustning i relation till 
vårdhygien 
 
Beslut 
Det finns ett behov av ett separat möte med Läkemedelsverket för denna och liknande 
frågor.  

 
Övriga frågor 
Vem äger frågan om vad som är ”god vårdhygienisk standard”? Vem tar arbetet vidare? 
SOS ansvarar för föreskriften. Invänta utredningen om det blir ett Programråd vårdhygien? 
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Summering 
SoS, Lars-Torsten: gemensam fortsatt diskussion behövs. Det behöver tydliggöras att största 
delen av ansvaret ligger på arbetsgivaren/vårdgivaren. 
FOHM, Anders: Ansvarsfördelning kommer på kort sikt inte ändras. Nytt möte kommer 
säkert behövas, när får avgöras senare. Liknande möte med LMV bör ordnas. Tittar även på 
en ny form av arbetsgrupp gällande Samverkan Vårdhygien.  Det är uppskattat om SoS deltar 
i de nationella telefonmöten med vårdhygienenheter som anordnas av FOHM, med start 
under hösten 2017. 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

