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SFVH:s representanter
Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till 

instrument- och steriltekniker Mari Banck

FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor Carin Jakobsson o Ann-Christin Johansson

FoHM:s samverkansgrupp för stramafrågor Andreas Winroth o Karolina Nilsson

SIS  TK 527, renhet i operationrum Ann Tammelin

Svenska miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet 

"Effektivare arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet…" Katarina Madehall

Ineras expertgrupp för Infektionsverktyget Ingemar Qvarfordt o Ann Tammelin

Fortsättningen av PRISS

Ann Tammelin, Ann-Sofi Mattsson, Susanne 

Stiernstedt, Carina Hartmann

FoHM:s referensgrupp för "Clean Hands"-projektet Berit Karlsson o Erik Sturegård

Vårdhandbokens redaktionsråd Berit Karlsson

FoHM:s referensgrupp för kunskapsunderlag om Legionella Ingrid Isaksson o Maria Marklund

FoHM:s analysgrupp för nationella sammanställningar från 

Infektionsverktyget Nilla Lindroos

FoHM:s arbetsgrupp för kunskapsunderlag om MRSA hos 

personal inom vård o omsorg Hanna Wahlqvist

FoHM:s laboratorienätverk, SLIM Anders Samuelsson

Revidering av stramas 10-punktsprogram

Ingemar Qvarfordt o Maria Tholander-

Hasselrot



Styrelsens aktiviteter

• Planera och organisera hygiendagar i Norrköping 24-26/3 2020

• Fortsatt arbete med föreningens webbplats - utformning och innehåll

• På förfrågan delta i, alt utse SFVH-representanter i olika myndigheters 

och organisationers arbets-, lednings-, referens- och sakkunniggrupper

• Ta emot, sprida information om och i förekommande fall svara på 

remisser, från myndigheter och SIS

• Nätverka med nordiska systerorganisationer

• Ta del av, godkänna och fastställa resultat av arbetsgruppernas arbete

• Bevaka vårdhygienfrågor internationellt, bl.a. genom medlemskap i 

IFIC och EUNETIPS

• Skicka ut nyhetsbrev till ca. 530 prenumeranter



NAG Vårdhygien

• Beslutat:

– Nationell arbetsgrupp (NAG) vårdhygien, nominering och beslut om 

sammansättning avklarat innan sommaren

– Sorterar under Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet

• Ledamöter i NAG vårdhygien:

– Birgitta Lytsy, Uppsala-Örebro

– Anders Lindblom, Uppsala-Örebro

– Susanne Hansson-Frölander, Norra

– Anna Gröneberg, Västra

– Charlotta Karlsson, Södra

– Susanne Wiklund, Stockholm

– Ann Tammelin, SHLF

– Christina Cammerud,  hygiensjuksköterskesektionen i SFVH 

• Information om kunskapsstyrningen: 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkuns

kapsstyrning.14031.html

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html


NAG Vårdhygien, forts.

• Uppdrag

– Nag Vårdhygiens arbete ska under 2019 fokusera ett nationellt 

sammanhållet systematiskt förbättringsarbete med 

patientperspektivet som grund och föreslå strategi och struktur 

för sådant arbete.

• Specifikt uppdrag

– Nationell harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i 

Vårdhandboken

– Omvärldsbevakning, analyser och återrapport av utveckling inom 

VRI-förebyggande arbete

– Utarbeta kunskapsunderlag om att förebygga VRI och 

systematisk bedömning av riskfaktorer för VRI samt stödja 

implementering av kunskapsunderlagen

– Patientdelaktighet i vårdhygieniskt arbete

– Nationell harmonisering av rekommendationer för god hygienisk 

standard inom tandvården



Utbildningar i Smittskydd/Vårdhygien

• Nordiskt magisterprogram inom Vårdhygien/Smittskydd vid GU

– Halvfart 60 poäng, programstart HT-19

– Ett 20-tal antagna (mest danskar) inom ramen för uppdragsutbildning, 10 

antagna till programmet och 4 som enstaka kurs via central antagning (alla 

utom en svenskar) 

– Arbete med kursplaner pågår

• Magisterutbildning vid Högskolan i Skövde startade VT-17, 30 platser, 

12 studenter examinerade HT-18, högt söktryck till tredje antagning 

VT-19 

• Enstaka kurser erbjuds på olika håll i Sverige för att möta behov för 

blivande specialister i vårdhygien (kurser krävs av SoS för 

specialistkompetens)


