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Minnesanteckningar Nationella vårdhygiengruppen 150915 

Närvarande: Ann Tammelin och Peter Lundholm (SFVH), Axana Haggar (SoS), Christina 

Kallings-Larsson (SmLf), Inger AV Rosen, Johan Struwe, Inga Zetterqvist (FoHM) 

Frånvarande Olle Aspevall, Agneta Andersson 

 

 Ny medlem Peter Lundholm. Presentationsrunda 

 

 Föregående MA 
Reviderade texten om gruppen är den klar? Ja. 

Åtgärd: Axana skickar texten till Inga som skickar vidare. 

 

 Revidering av BoV pågår. Remiss till våren. Bra med bred remissrunda. BoV används 

mycket av olika grupperingar. Sammankallande i gruppen Rolf Lundholm.  

  

 Dokument om djur i vården 

Motion på årsmötet – eget dokument om vårdhygien aspekter på djur i vården. 

Avgränsning till hundar? Remissrunda till våren. Sammankallande Birgitta Lytsy 

  

 Kravspecar vid upphandling av Medicintekniska produkter. Stort och viktigt 

område. Går mycket tid i landstingen för att formulera kravspec. Önskvärt med 

nationell samordning. Inger undrar om det inte behövs en nordisk bas för att vidga 

ytterligare. 

Åtgärd: Fråga till Agneta: Vilka på SKL arbetar med detta? Hur tar de in sakunderlag. 

Bjuda in någon från SKL till vårt nästa möte. Samtidigt bjuda in bjuda IVO. 

  

 Förtydliganden av kraven i SOSFS 2015:10 (eller meddelandebladet) beträffande 

korta ärmar inom tandvården och beträffande kläder då man transporterar sig mellan 

patienter i mobil tandvård. 

Uppsökande tandvård växande verksamhet. Behöver nu inte arbetskläder bytas mellan 

olika patienter? Föreskriften säger inte att kläder behöver bytas mellan vårdtagare vid 

förflyttning utomhus (se meddelandebladet från juni 2015). Däremot ska skyddskläder 

användas. 

 

Mycket frågor om reviderade föreskriften till SoS. Frågor om hår och huvudduk, 

stödskenor. Stödskenor – stor fråga i kommunen. Går inte att göra undantag blir till slut 

en arbetsmiljöfråga. SoS möte med jurister för att klarlägga och enas om svaren. 

 

 Svenska HALT 

111 kommuner anmälda. Mätningen genomförs 9-22 november.  Utbildningar för totalt 

ca 200 personer i oktober. 

 

 Omorganisation 

Samordningsfunktionen för smittskydd är sedan juli 2015 överflyttad från SoS till 

FoHM. Ca 14 personer flyttade till FoHM däribland Inger AV Rosen. Ny enhet bildad 

”Övervakning och samordning”. Några personer från Antibiotika och 

vårdhygienenheten är överflyttade dit bl a Olle.  
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 Kunskapunderlag Clostr diff.  
Startat planeringsarbetet. Första mötet senare i höst. Karin Carlin projektledare. 

Önskemål: Publicera kapitel allteftersom jmf legionellaunderlaget för att det första inte 

ska bli inaktuellt. Översättning av underlaget till engelska. Tidsplan. Klar för 

publicering i juni 2015 - förhoppningsvis  

 

 Ny svensk strategi för antibiotikaresistens. Kommer troligen i höst. 

Partiöverskridande grupp. Fråga: Kommer handlingsplanen att revideras när strategin är 

klar.  

IDA – grupp skapad för området där även utbildningssidan deltar vilket varit svårt 

tidigare. 

 

 Strama-NKG (nationell kompetensgrupp) 

SKL organiserar en kunskapsstyrning med olika NKG. Verksamhetsplan för 

Stramaarbete – lika i hela landet. Landstingsbaserad som underlättar vid t ex anordning 

av utbildning. Kansli byggs upp – placerat i Norrland.  VH finns representerat. 

Stefan Stenmark är ordförande. Stramanätverket finns kvar än så länge.Finns 

tandvårdsstrama med? Oklart vilka som representeras i NKG 

Åtgärd: Återkommer till nästa möte då mer info finns. 

 

 

 Svensk handlingsplan för MRB 

Publicerad i vårdhandboken (uppdatering av RAF´s tidigare handlingsplan). Oklart med 

status. Ingen i guppen känner till denna. 

Åtgärd: 

Johan hör vidare 

 

 Utbildning 

Högskolan i Skövde planerar en magisterutbildning i Folkhälsovetenskap med 

inriktning mot Vårdhygien och Smittskydd. Start nästa höst? Avancerad nivå. Kursplan 

på gång. Kurserna i Skövde ska kunna användas för läkarnas specialistkurser då VH nu 

är en egen specialitet. 

 

Ann beskriver arbetet med att bygga upp kurser för specialiteten. Önskan från Strama 

att det ska kunna ges utbildning inom AB stewardship. Ann: Viktigt. finns dock redan 

kurser om AB i specialiteterna infektionsmedicin och mikrobiologi. Det som nu byggs 

är kurser inom VH. Johan: Ändå viktigt att bevaka frågan när ni chansen finns.  

Kan detta komma med om kurser upphandlas? 

Åtgärd. Vad styr om SoS vill upphandla en viss kurs. Axana tar med frågan till SoS.   
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 BVC – tillägg.  

Fråga som inkommit till SKL från Margaretha Magnusson 

Ordförande för Rikshandbokens redaktions- och förvaltningsråd – se bifogade filer.  

Åtgärd: Flera av frågorna tas upp i vårdhandboken och kan appliceras även inom 

barnhälsovården. När det gäller rekommendationer på detaljnivå är det något som 

hanteras lokalt vilket då får till följd att riktlinjer delvis kan skilja sig åt. 

 

Nästa möte 9 december kl 9-11 på Folkhälsomyndigheten 
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