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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 150518 
Närvarande 

Från SoS Axana Haggar och Inger Andersson von Rosen, från SKL Agneta Andersson, från SFVH Ann Tammelin, från 
Folkhälsomyndigheten Inga Zetterqvist, Olle Aspevall och Johan Struwe från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings 

Larsson, Gäster från IVO Ewa Sunneborn och Maria Melin 

 

. 

Diskussion med IVO om 

1) Vårdhygien vid inspektioner 

Ewa och Maria beskriver arbetet på IVO och berättar att pga en stor ryggsäck med 

patientklagomål som ska hanteras är det svårt att hinna med inspektioner. Riskanalys är 

genomförd över vilka områden som ska prioriteras. Vårdhygien är ej med bland dessa områden. 

Prioriterade områden: informationsöverföring, samverkan mellan vård och omsorg, 

kompetensfrågor.  

Agneta: Tillsyn av ledningssystemet för att få att frågor om befintliga rutiner? Ewa: Viktigt att ta 

reda på om rutinerna följs inte bara om de finns dokumenterade. Krav på egenkontroll. 

Vid lex Mariafall där VH är av betydelse – kontrolleras VH ex Ystad och clostr diff. I år följer 

några avdelningar upp tidigare fattade lex Maria-beslut och där kan VH-ärenden ingå. 

Korttidsboenden kommer att tillsynas med fokus på kompetens. Kan VH komma med då? 

  

2) Patienthotell 

Ann beskriver problematiken och berättar om remissen till SFVH. Grundfrågan är huruvida 

patienthotell kan betraktas som en vårdinrättning. Idag är patienter ibland inskrivna på hotellen. 

Ingen sjukvårdspersonal finns. Lokaler och utrustning är inte avsedd för sjukvård. IVO: 

Vårdgivarna ska anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret (IVO har detta). Oklart på vilken 

nivå anmälan behöver göras, ev bara sjukhusnivå. Åtgärd: Ewa kollar detta Svar: 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1998-13 

http://85.119.131.165//AnmForm47VgReg031.asp 
 

Några synpunkter: Johan: Hur stor är volymen av problemet? Agneta: Vilka kriterier ska 

uppfyllas för att bli patient på patienthotellet? Ann: Läser i broschyr från SöS – baseras på 

förmågan att sköta sig själv. 

Olle: Risk för ansamling av personer med en högre risk att bära på resistenta bakterier. Inger: 

Händer någon enskild händelse kunde det vara bra att lyfta det till systemnivån. 

Åtgärd: Lyft frågan, bra om det kan göras en inventering av problemet. 

 

3) Städinspektioner? 

Inget planerat. SoS har haft en enkät vid två tillfällen senast 2013. Behov av revidering. Ivo´s 

synpunkter behövs 

 

4) Sterilteknisk verksamhet 

Har IVO tittat eller planerat att inspektera denna verksamhet. Verksamheten skulle se det som 

positivt. Ewa: Detta är en verksamhet som är en del av vården – ett komplext område. Det är en 

resursfråga om det kan inspekteras eller ej. Ej prioriterad i nuläget. 

 

2007:19 

Nu är den reviderade versionen klar! Börjar gälla 1 januari 2016. Just nu förbereder SoS ”frågor och svar” 

som ska finnas tillsammans med meddelandebladet som kommer inom kort. 

 

4:e steget 

VH fortsatta kvar även på SoS. Axana kvar på SoS troligen i en patientsäkerhetsenhet. Inger flyttar till 

FoHM till den enhet som ska arbeta med samordningen av smittskyddet. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1998-13
http://85.119.131.165/VgReg/AnmForm47031.asp
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Rena händer räddar liv 

Nytt material publicerat. Workshop i höst i två steg. Fulltecknad. 

Svenska HALT 

Haltmodul i Senior alert utvecklas. Går enligt plan. Ny mätning i november 2015. Hittills 43 kommuner 

anmälda men sista anmälningsdag den 15 juni.  

 

Från tidigare möte att åtgärda: 

Uppdatering av hemsidetext. 

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

 

Nästa möte: I september - Inga skickar ut doodlelänk för att boka datum 

 

Vid pennan/ datorn 

Inga 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

