
  
 

 

 

 

 
   
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Minnesanteckningar från Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom 
humansidan 

 
Närvarande: Ann Tammelin, Axana Haggar, Olov Aspevall, Ingemar Qvarfordt, Inger Andersson 
von Rosen, Agneta Andersson, Eva Melander, Bengt Wittesjö, Fanny Bergman, Lotta Edman, 
Anders Alexandersson 
 
Vid tangenterna: Lotta Edman 

 
Datum: 2017-10-24   
Tid: kl. 13.30–15.30  
Lokal: Råsunda, Folkhälsomyndigheten, Solna 

 

 Föregående minnesanteckningar – inga kommentarer 
 

 Förtydligande av föreskriften SOSF 2015:10 (Axana Haggar och Anders 
Alexandersson) 

 
DO har stämt FTV SLL för diskriminering på grund av att en tandläkare vid 
Folktandvården inte tillåts använda lösärmar i arbetet. Dom kommer mitten av 
november. Tidigare fall finns men gäller tidigare version av föreskriften.  
Planen från Socialstyrelsen var inledningsvis att uppdatera meddelandebladet till 
föreskriften men efter kontakt med chefsjuristen överväger Socialstyrelsen istället att 
revidera föreskriften.  
Målet är att reda ut vad som är patient- respektive personalsäkerhet dvs förtydliga 
kring Arbetsmiljöverkets del, inkludera formuleringar kring återkommande frågor samt 
inkludera ambulans m.m. Önskemål framförs om att det tydliggörs i föreskriften hur 
det ska vara istället för hur det inte ska vara. Behov av förtydligande kring formulering 
angående underarmar framförs också.  
 
Axana tar med frågan om en uppdatering av meddelandebladet för nuvarande 
föreskrift (som har en snabbare arbetsprocess) kan göras parallellt med att ta fram en 
ny föreskrift. 
 

 Samverkansgrupp för Vårdhygien (Fanny Bergman) 
 

I syfte att stärka FOHMs arbete med att förebygga VRI görs denna arbetsgrupp om till 
en bredare samverkansgrupp i enlighet med FOHMs övriga samverkansgrupper. Första 
mötet är planerat till februari 2018. Mål, syfte mm, se ppt-bilaga. Nomineringsbrev går 
ut inom kort.  
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Det finns önskemål att bjuda in läkemedelsverket och Fanny tar med sig frågan.  
 
SFVH är angelägna om att upprätthålla dialogen SFVH – FOHM och en förfrågan om 
nominering av hygiensjuksköterska och tandvårdsanställd kommer att gå via SFVH.  
 
Fanny tar med önskemålet om ett formellt beslut att lägga ner nuvarande informella 
samverkansgrupp till Malin Grape alt Anders Tegnell. 
 

 Landstingen/regionernas modell för kunskapsstyrning (Agneta Andersson) 
 
Syfte, övergripande information m.m., se ppt-bilaga. Oklart i nuläget var STRAMA och 
Vårdhygien kommer att ingå. Organisationen kommer inte att ingår i SKL och SKL 
kommer inte att ingå i alla grupper. 
 
Agneta tar med sig frågan var lab, rtg o likn kommer att ingå.  
 

 Lägesrapport från arbetsgruppen för Programråd Vårdhygien (Ingemar 
Qvarfordt) 
 

NSK region har tillsatt en arbetsgrupp med 8 medlemmar som ska ta fram 
arbetsmaterial för kompetenser, syfte mm. Arbetsgruppen har genom input 
(enkätsvar) från olika håll och erfarenhet identifierat några olika förbättringsområden; 
bl a finns behov att ta fram nationell harmonisering inom vissa områden (tex vissa 
upphandlingar, kunskapsunderlag pneumoni (exkl VAP), arbete kring 
infektionsverktyget och systematisk vårdhygienisk riskbedömning. Målet är att 
presentera ett förslag till verksamhetsplan 2018 för Programråd Vårdhygien innan 
utgången av 2017.  
 

 EU-projektet JAMRAI (Lotta Edman) 
 
FOHM leder ett arbetspaket (av totalt nio) som har målsättningen att, i piloter vid 2-4 
vårdavdelningar i de deltagande länderna, implementera vårdhygieniska rutiner kring 
ett specifikt ämne. Fokus är både ämnet (beslut 31 oktober) och 
implementeringsmodellen (The Breakthrough Series Model). I arbetspaketet 
samverkar nio EU-länder samt Georgien och Moldavien. Projektet pågår september 
2017-augusti 2020. 

 

 Övriga frågor 
Pneumoni i Västervik. Insjuknade vid äldreboende, flera fall, 4 avlidna. Provtagningen 
har krånglat och försvårat utredningen. Hygienronder är gjorda.  
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Angående de nationella telefonmötena så framförs önskemål om minnesanteckningar 
och även att ordföranden informerar om vikten av att förankra med 
verksamhetsansvariga när man informerar om utbrott, eftersom de äger problemet.  
 
SOS har fått svar från samtliga landsting/regioner på enkäten om landstingens styrning 
av den vårdhygieniska verksamheten. Resultatet kommer att publiceras i april 2018. 
 
SOS och FOHM har återupptagit regelbundna samverkansmöten.  
 
SFVH mailar till FOHM angående fråga om uppföljning av majmötet. 
 
Hearing angående revidering av Arbetsmiljöverkets författning 2005:1 genomfördes 
häromdagen. En god del av tiden upptogs av diskussion kring skyddskläder och 
önskemål framfördes om ”definitionsutredning” med förtydliganden och vissa 
gemensamma begrepp.  
 
Följande frågor ströks pga tidsbrist: 

 Ärende från nationella telefonmöten Vårdhygien (Johan) 
o Konkreta tips på hur andra landsting tacklar vardagsproblemen med 

arbetet kring VRI 

 Ärende från samverkansgruppen för Stramaarbete (Johan) 
Kirurgi utanför operationsavdelning 

 Rena händer 2018 (Fanny Bergman, Olle Aspevall och Agneta) 

 HALT 2017-2018 (Fanny) 
 

Nästa möte: Detta är sista mötet för denna samverkansform. 
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