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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 150303 
Närvarande 

Från SoS Axana Haggar och Inger Andersson von Rosen, från SKL Agneta Andersson, från SFVH Ann Tammelin och Anne Clöve, 
från Folkhälsomyndigheten, Inga Zetterqvist, från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson,  

Frånvarande 

Eva Gustafsson, Smittskyddsläkarföreningen och Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten,  

 

 

. 

Databasen för PPM-VRI - hur mycket åtar sig SKL beträffande service/hjälp vid de icke-nationella 

mätningarna 

SKL kommer att sammanställa de nationella mätningarna även fortsättningsvis (en gång/år). Nya databas 

på gång för både PPM-VRI och PPM-BHK. Läggs i samma databas som väntetider. All gammal data 

flyttas över. Kommer att läggas upp en mätning/månad som kan användas lokalt.  

 

Hur kommer vårdhygien in i huvudprocesserna i landstingens ledningssystem 

SKL påpekar vikten vid samtal med landstingsledningar av att ta in stödfunktioner t ex VH i 

organisationen av arbete och betydelsen av att få in detta i ledningssystemet. VH själv kan också kliva 

fram och använda de framtagna framgångsfaktorerna för att få plats i ledningssystemet. 

 

2007:19 

Går framåt. Dragning för SoS GD om ca en månad. Kommer också ett meddelandeblad med frågor och 

svar.  

Nytt domslut från Gbg angående arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla arbetskläder för 

hemtjänstpersonal – se bifogad fil 

DO-utslag: KI (tandläkarhögskolan) har brutit mot diskrimineringslagen då muslimsk kvinna inte kunnat 

arbeta med långärmat. Troligen går detta vidare till domstol. Finns ett tidigare DO-fall provat i domstol. 

Beslut då angav att det inte är diskriminering.  

 

Vad händer efter patientsäkerhetsöverenskommelsen? 

Inga pengar kopplade till åtgärder längre men satsningen fortsätter.  

Kontaktpersoner nätverket fortsätter och utökas med kommunala vården. Fokus på vårdens övergångar. 

Fortsatta mätningar 2015 och fortsatta journalgranskningar. 

Inf verktyget fortsatt utveckling mot primärvård men under 2015 fokus på implementering i sluten vården 

Starkare nationell plattform med forskare, myndigheter, landsting 

Satsar på att göra det bättre som redan finns och inte satsa på nya saker. 

Bifogar G Stiernstedts PM om effektivt resursutnyttjande inom Hälso- och sjukvården samt Ramverket för 

patientsäkerhet 

 

Svenska HALT 

Referensgrupp bildad med syfte att bistå i analys och återkoppling av resultat, vidareutveckla protokoll 

för svenska förhållanden, förankra utvecklingen av HALT i ett webbinmatningssystem och fungera som 

bollplank i frågor rörande vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. 

Avtal med Senior Alert påskrivet. 

Ny mätning hösten nov 2015. Blänkare skickad till kommunerna bifogar fil. Inbjudan med anmälan 

skickas ut under v 18. 

 

Rena händer räddar liv 

Nytt material med 5 handaffischer, en roll-up, PPT eller pdf med senaste nytt kommer i slutet av mars. 

Inbjudan till workshops i höst gått ut till olika nätverk. 
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Projekt vårdnära service – städning (SKL) 

Projektet ska ta fram en rapport om städningen. Använder SIV som underlag. Syftet är även att ta fram en 

mer populärvetenskaplig 

produkt som är intresseväckande och inkluderar aspekter som inte tas 

upp i SFVH:s rapport.  
Åtgärd: Tydliggör målgrupp dvs lokalvårdare, Använd SIV arbetsgrupp som referensgrupp 

Bifogar rapport om Vårdnära service. 

Göteborg inför en ny städriktlinje – se bifogad mailfil 

 

Vägledning för MRSA människa – djur. 

Juristernas tolkning av SmL blev att lagen inte går att använda för att ge förhållningsregler till lantbrukare 

med MRSA. Remissvar bearbetas för närvarande. Klart under våren. 

 

 

Från förra mötet: 

Uppdatering av hemsidetext. 

Åtgärd: Axana påbörjar texten. Skickas till gruppen innan nästa möte. 

 

Kommande möte: 

IVO kommer troligen att delta 

 Patienthotellfråga  

 Städning 

 Hygien på gruppboende 

 VH på inspektioner- vad tas upp 

 Infektionsfrågor vid inspektion på AKM 

YH Steriltekniker 

 

Nästa möte  
18 maj 2015 kl 14-16 på Folkhälsomyndigheten 

 

 

Vid pennan/ datorn 

Inga 
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