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Förslag att inrätta en samverkansgrupp för vårdhygieniska 
frågor i syfte att stärka Folkhälsomyndighetens arbete att 
förebygga vårdrelaterade infektioner.  
 

Förslag 

 

Att Folkhälsomyndigheten inrättar en samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor som 

representerar externa aktörer med koppling till arbetet med att förebygga vårdrelaterade 

infektioner för att säkerställa kännedom om verksamheternas intressen och behov i 

myndighetens arbete med frågor inom området och samtidigt underlätta för myndigheten att nå 

ut i verksamheten.  

 

Bakgrund 

  

Folkhälsomyndighetens ansvar enligt instruktionen är att ”… verka för en minskad 

smittspridning genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör 

annan antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade 

infektioner och vårdhygien”.  

 

2012 bjöd dåvarande Smittskyddsinstitutet in Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) och Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) till en Nationell grupp för 

vårdhygienfrågor inom humansidan. Senare har smittskyddsläkarföreningen tillkommit i 

gruppen och även Inspektionen för Vård och Omsorg IVO har inbjudits.  

 

2014 beslutade Folkhälsomyndigheten att inrätta en samverkansgrupp för Stramaarbete som 

ersättning för det tidigare Stramarådet. Erfarenheten från denna samverkansgrupp, vilken 

framför allt har representation från ett dussintal olika verksamhetsnära perspektiv, har varit 

mycket positiv. Liknande positiva erfarenheter finns från Referensgruppen för nationella 

vaccinationsprogram och dialoggruppen för hiv/STI-prevention 

Varje region/ landsting har minst en vårdhygienisk enhet som i samverkan med berörda aktörer 

bl.a. utarbetar kunskapsbaserade riktlinjer för hur arbetet med att förebygga vårdrelaterade 

infektioner och förhindra smittspridning inom vård och omsorg ska bedrivas.  

 

För att arbetet vid Folkhälsomyndigheten i största möjliga mån ska stödja det lokala arbetet, 

samtidigt som de lokala aktörerna fungerar som Folkhälsomyndighetens länk ut i 

verksamheterna, krävs en nära dialog med aktörerna inom verksamhetsområdet. Detta gäller 

också med andra myndigheter som har ansvar inom det vårdhygieniska området eller 

patientsäkerhet.  Behov och kunskapsluckor fångas upp ute i verksamheterna och 
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mottagarorganisationerna i landsting och kommuner arbetar med en fortsatt implementering av 

de underlag som tas fram inom det vårdhygieniska området av ansvariga myndigheter. 

Myndigheten bedömer att interaktionsmöjligheterna kan förbättras om den existerande ” 

Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan” breddas till att även omfatta 

representanter från mer verksamhetsnära perspektiv, liksom andra berörda myndigheter. En 

bred förankring har varit en framgångsfaktor för myndighetens övriga motsvarande grupper 

(Stramaarbete, nationella vaccinationsprogram och hiv/STI-prevention) 
 

 

Gruppens uppdrag 

   

Gruppen ska fungera som en dialoggrupp för att förmedla sjukvårdens och omsorgens intressen 

och behov till Folkhälsomyndigheten samt främja den lokala och nationella förankringen av 

myndighetens arbete i enlighet med myndighetens interna strategi för vårdhygien och 

vårdrelaterade infektioner. Gruppen ska bl.a.  

1. Identifiera kunskapsluckor och upplevda problem och frågeställningar relaterade till 

vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.  

2. Identifiera behov av specifika utredningar och åtgärder inom det vårdhygieniska området som 

kan genomföras vid Folkhälsomyndigheten.  

3. Bistå Folkhälsomyndigheten med förslag till prioriteringar  

4. Rådgöra och stödja en dialog med lokalt verksamhetsansvariga i projekt som genomförs vid 

Folkhälsomyndigheten som har direkt eller indirekt koppling till det vårdhygieniska arbete som 

utförs inom kommuner, landsting och regioner. 

 

Genomförande 

 

Gruppen ska administreras av Enheten för antibiotika och vårdhygien [Avdelningen för 

epidemiologi och uppföljning (EU-AV)] i nära samarbete med Enheterna Övervakning och 

Samordning (EU-ÖS) samt för laborativ bakterieövervakning [Avdelningen för mikrobiologi 

(MI-LB)].  

 

Gruppen ska sammanträda minst en gång per termin och vid behov kan extra sammanträden 

hållas. Ordförande och sammankallande för samverkansgruppen är enhetschefen på EU-AV, 

eller den som utses i dennes ställe.  EU-AV förbereder gruppens möten i dialog med utsedda 

personer på EU-ÖS och MI-LB och har sekreterarfunktionen. Relevanta representanter från 

myndigheten inbjuds delta vid sammanträdena. Relevanta externa aktörer kan adjungeras efter 

behov. Utsedd handläggare på EU-AV är ansvarig för att minnesanteckningar upprättas i 

samband med möten.  

 

Beslut och nominering av ledamöter till gruppen 

  

Ordförande och ledamöter utses av Folkhälsomyndigheten.  

Gruppen ska ha sammanlagt 13 ledamöter utanför myndigheten. För varje plats som ledamot i 

gruppen nomineras minst två personer från följande aktörer och organisationer: 

 

Förslag till externa representanter i Samverkansgruppen: 

Socialstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg 
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Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för patientsäkerhet 

Svenska hygienläkarföreningen 

Svensk Förening för Vårdhygien 

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för 

rehabilitering MAS-MAR 

Föreningen för Klinisk Mikrobiologi 

Infektionsläkarföreningen  

Smittskyddsläkarföreningen 

Programråd Strama 

Inspektionen för Vård och Omsorg 

Arbetsmiljöverket  

 

 

De representanter som nomineras ska ha bred och djup kompetens inom sitt specialistområde 

samt erfarenhet av vårdhygieniskt arbete eller annat arbete med att förebygga vårdrelaterade 

infektioner eller relaterat arbete med patientsäkerhet. I ledamöternas uppdrag ingår, förutom att 

närvara vid möten, att regelmässigt återrapportera till och från de organisationer de 

representerar. 

 

Myndighetens beslut av ledamöter kommer att beakta myndighetens policy för mångfald och 

jämställdhet. Geografisk spridning över landet liksom profession kommer också att beaktas för 

att få så bred representation som möjligt.  

En ledamot tillsätts för en period på två år. Omval är möjligt upp till max fyra mandatperioder. 

För att säkerställa kontinuitet nomineras och beslutas hälften av ledamöterna vartannat år.  

Vid gruppens möten kan representanter för ytterligare aktörer eller experter adjungeras.  

 

Ersättning för uppdrag som ledamot av gruppen 

  

Folkhälsomyndigheten ersätter ledamöters resor och uppehälle vid mötena och i förekommande 

fall förlorad arbetsinkomst. Vid särskilda insatser som kräver en avsevärd tidsinsats utöver de 

uppgifter som omnämns ovan får separata avtal för specifika uppdrag tecknas direkt med 

enskilda ledamöter i deras roll som expert.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anders Tegnell. I den slutliga 

handläggningen har enhetschefen Malin Grape deltagit. 

  

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

 

 

 

Malin Grape 
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