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Föregående mötesanteckningar 

Inget att tillägga till förra mötets anteckningar 

 

Svebar  
Olle visade hur en regional sammanställning kan se ut med t ex positiva odlingar, fördelning av arter, 

resistens. 16 anslutna lab. Täckningsgrad 72 %. Regionala rapporter ges ut en gång/år. 

Myndigheten sammanställer regionala rapporter till alla anslutna lab och dessutom en nationell 

rapport. Tanken är att Svebardata framöver rapporteras direkt till EARSnet.  

Kan det finnas intresse för vårdhygien att få ta del av signalerna från Svebar? 

 

Infektionsverktyget 

Förstudie startat för att se om det går att ta ut nationella data. SKL och Folkhälsomyndigheten 

genomför studien. Klart i mars 2016 

Det som ska utredas i studien: Organisation, innehåll, juridik och teknisk lösning, finansiering, 

 

Behov av NKG-vårdhygien 

Jämför NKG-Strama.  Syftet är att knyta ihop kunnande och samordna. Vilka kriterier ska uppfyllas 

för att en NKG gruppen ska kunna bilda? Finns en ledningsgrupp för NKG där beslut tas om nya 

grupper. Finns ett behov av vårdhygien NKG alternativt att NKG Strama ska utvidgas. Stefan 

Stenmark är ordförande i NKG-Strama. 

 

Utbildning av ST-läkare i VH. 

VH egen subspecialitet från i våras. Umeå och Örebro har startat ST-block. Nu behövs kurser. SK-

kurser upphandlar SoS efter behov – se bifogad fil. SoS finansierar 20% av kurserna. Kan SKL trycka 

på SoS om vilka kurser som behöver anordnas? 

Åtgärd: Axana hör sig för om hur kurserna planeras. 

 

ESBLcarba utvecklingen 

Myndighetsgruppen behöver diskutera strategi för ESBL-strategi för att hantera ev upptäckt ESBL-

carba. En grupp bildad för detta.  

Oroväckande ökning. I Sthlm en fördubbling det senaste året. Vårdade utomlands. Smittspridning har 

förekommit men mest enstaka fall. Svårt med kohortvård bland annat pg a personalbrist. 

 

Flyktingsituation 

Följa de regionala screeningsrutinerna. Men vissa landsting har utvidgat screeningrutinerna. Finns 

information på SoS och Folkhälsomyndigheten. Viktigt att info överensstämmer. 

 

Behov av översättning av Rena händer räddar liv – patientbroschyr på olika språk 

Utskick av patientaffischen till VH nätverket och fråga om användning och behov av översättning till 

olika språk.  

 

Information om gruppen på myndigheterna och organisationernas hemsidor.  

Inga bifogar länk till den text som finns på FoHM hemsida där texten är uppdaterad. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-

vardrelaterade-infektioner/nationell-grupp-for-vardhygien/ 

Återstår att uppdatera namnlistan – Inga ansvarar för detta 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/nationell-grupp-for-vardhygien/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/nationell-grupp-for-vardhygien/


 

Möjlighet till ersättare i gruppen 

Önskemål om att SKL och SoS har två personer med i gruppen alternativ en ersättare som kan träda in 

vid frånvaro. 

 

Följande punkter skjuts på till nästa möte 

Neo och Lex Maria 

Nationell samordning av vårdhygieniska krav vid upphandling av medicintekniska produkter 

 

 

Kommande möten: 14 mars 2016 kl 9.30 -11.30 och 31 maj kl 9.30-11.30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


