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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som 

arbetar för bättre folkhälsa. 

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja 

samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och 

skydda mot hälsohot. 

Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. 

För ytterligare information besök gärna: 

www.folkhalsomyndigheten.se
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Svensk författningssamling SFS 2013:1020
Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Särskilda uppgifter

3 § Myndigheten ska särskilt

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor och 

djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som 

rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som 

rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

10. 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,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten 

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell 

resistens,
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Svensk strategi för arbetet mot 
antibiotikaresistens

2019-04-195

Mål 2: Fortsatt starka förebyggande åtgärder 

Målet innebär att: 

• förebyggande åtgärder är identifierade och 

implementerade inom relevanta sektorer så att 

smittkedjor kan förhindras, upptäckas och brytas så 

tidigt som möjligt 

• spridning av multiresistenta bakterier minimeras.

Regeringen vill att:

• kunskap om antibiotikaresistens, smittspridning och 
vikten av hög följsamhet till basala hygienrutiner och 
andra infektionsförebyggande åtgärder samt kunskap 
om frågans allvar och komplexitet ur ett globalt 
perspektiv finns hos berörd personal 

• landsting och kommuner har tillgång till vårdhygienisk 
expertis och kompetens så att en god hygienisk 
standard kan upprätthållas 
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Mätningar

Analys och 
återkoppling

Identifiera 
förbättrings-

områden

Sammanställa 
kunskap

Sprida 
kunskap och 
underlätta 

implemente-

ring
Samverkan med 
samverkanspartner 
och målgrupper

Svenska HALT

Infektionsverktyget

PPM-VRI

PPM-BHK

SmL, SVEBAR, RESNET etc

Mätningar

Input från målgrupper och samverkanspartners

Underlag

Folkhälsomyndighetens systematiska arbete mot 
vårdrelaterade infektioner och vårdhygien

Rapporter

Kunskapsunderlag

Vägledningar

Webbinarier

Tryck

Utbildningsmaterial
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Intern strategi för vårdrelaterade 
infektioner och vårdhygien

Under uppdatering

Målområden:

•Övervakning

•Samverkan

•Kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling samt stödja 
implementering

2019-04-197
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Svenska HALT

• Frivillig punktprevalensmätning på särskilda boenden

• Genomförs valfri dag under vecka 46–47.

• Baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens 
evidensbaserade protokoll – anpassad till svenska förutsättningar.

• Datainsamling och återrapportering sker i det nationella 
kvalitetsregistret Senior alert.

2019-04-198
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Svenska HALT

2018
• Webbinarie-serie på 4 delar

• För dig som ska delta i Svenska HALT
• 2 fördjupningsfilmer (a 20 min)

• Svårläkta sår hos äldre
• Urinvägsinfektion hos äldre 

• Årets rapport blir i det nya formatet E-publikation
• Data läggs in i FOHMs visualiseringsverktyg

• Folkhälsostudio – grafisk visualisering för presentation
• Folkhälsodata – datauttag för egen vidare 

bearbetning

Medverkande 
• 23 187 vårdtagare 
• 142 kommuner
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Kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, 

stödja implementering

• MRSA hos personal inom vård och omsorg

• Kunskapsunderlag Clostridium difficile
– Uppföljning av implementeringen – enkät kommer

• Kunskapsunderlag Legionella i vården

• Rena händer räddar liv

• Dialog om behov av kunskapsunderlag
– Kartläggning tillgängliga och luckor

• Webbinarier

• WHO Core Components

2019-04-1912

• Omvärldsbevakning  
omvarldsbrevsmittskydd@folkhalsomyndigheten.se

ABR-scan@folkhalsomyndigheten.se

mailto:omvarldsbrevsmittskydd@folkhalsomyndigheten.se
mailto:ABR-scan@folkhalsomyndigheten.se
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Förebygga smittspridning från och till vårdpersonal genom ett 
enhetlig nationellt underlag för handläggning och riskvärdering

• Underlag för smittskydds- och vårdhygienenheter

• Två äldre underlag finns från SoS – behöver uppdateras

• Rutinerna skiljer sig åt regionalt – kan leda till ojämlik 
hantering av personal.

• Nationellt underlag är efterfrågat som till stöd för en 
gemensam grund och ett gemensamt synsätt i Sverige. 

Projektet kommer att behöva beakta:

• Förmodad brist på evidens vid sökning i litteratur

• Övriga MRSA-underlag

Vägledning om MRSA hos 
personal inom vård och omsorg
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Webbplatsen renahänder.se

15 2019-04-19
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Rena händer räddar liv – 2019 

• Fokus anpassning kommunal vård och omsorg

• Enkät till vårdhygien och MAS om materialet

• Tydliggöra kopplingen till basala hygienrutiner bla genom en 
affisch som visar på helheten

2019-04-1916

Övergripande dokument

Fördjupningsdokument

Verktyg för utvärdering

- Självskattning

- Förbrukning handdesinfektion
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Samverkan

• Nationella telefonmöten
– Varannan vecka, alla enheter + SoS
– Informationsdelning och samordning aktuella frågor

• FOHMs samverkansgrupp för vårdhygien

• Nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens

2019-04-1917
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EU-JAMRAI –arbetspaketet kring VRI 

WP6.2

Mål

Främja implementering av riktlinjer för att förebygga
vårdrelaterade urinvägsinfektioner
med hjälp av en etablerad implementeringsmodell
Genombrottsmetoden
(Breakthrough Series Model for Improvement) 

Deltagande länder
Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Slovenien, 
Sverige, Tjeckien

Georgien, Moldavien, Ukraina

21 2019-04-19
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Erfarenheter vid halvtid
Växjö
Fokus på frågorna både kring CAUTI och BHK

Generellt

Delar i åtgärdspaketet rapporteras som 

förbättringsområden från nästan alla deltagande 

länder

• Urinkateter bara när det är nödvändigt

• Aseptisk teknik vid hantering och undvika onödiga 

manipulationer  

• Daglig utvärdering av kateterbehov

22 2019-04-19
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Nästa fas - förslag på tidplan

23 2019-04-19

Kick-off 
utsedda team och 

chefer

Lärande 
seminarium 1

Tvärprofessionella 
team

Lärande 
seminarium 2

Tvärprofessionella 
team

Lärande
 seminarium 3

Tvärprofessionella 
team

Arbete på hemmaplan
Stöd via mail, telefon och besök

Oktober 2019
December 2019/

Januari 2020
Februari/mars 2020 Maj/juni 2020

Utse team

September/
oktober 2020

Spridnings-
seminarium

Inga Zetterqvist

inga.zetterqvist@regionorebrolan.se

Lotta Edman 

lotta.edman@folkhalsomyndigheten.se

mailto:inga.zetterqvist@regionorebrolan.se
mailto:lotta.edman@folkhalsomyndigheten.se


TACK!
www.folkhalsomyndigheten.se
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4.6.3 Förslag om en mer samlad kunskapsstyrning för hälso- och 

sjukvård och socialtjänst samt en mer renodlad myndighetsstruktur

Den nya ansvarsfördelningen mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

På myndighetsnivå är det Folkhälsomyndigheten som, utifrån det ansvar som följer av 

smittskyddslagen, ansvarar för frågor om hur smittspridning i befolkningen kan förhindras. Vad 

gäller vårdrelaterade infektioner har myndigheten ansvar för kunskapsstöd och föreskrifter i den 

utsträckning som behövs för att undvika smittspridning. Frågor om vad som är god vård i 

samband med individinriktade direkta åtgärder samt hur en hög patientsäkerhet ska tillförsäkras 

faller även fortsättningsvis under Socialstyrelsens ansvar i enlighet med det ansvar som 

myndigheten har enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetlagen och andra relevanta 

författningar. 

Budgetpropositionen

PROP. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 9, sid 80 

2019-04-1925


