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Föregående mötesanteckningar 

Uppföljning av förra mötets anteckningar 

 Hur går det med programråd för VH? Arbete pågår men har inte kommit så långt.  

 SK-kurser för VH-specialitet. SoS startar kurser efter efterfrågan. Finns en kurs där VH 

angivits men den kursen stämmer inte enligt kursämnet. Axana föreslår Ann att kontakta dem 

som håller i kurserna. Finns dålig täckning för kurser för specialiteten. Däremot börjar en VH 

och Smittskyddkurs i Skövde – ger magisterutbildning. 

Åtgärd: Axana följer upp på SoS vad som händer för attt tillgodose utbudet för 

vårdhygienspecialitén; vad som inkommit och vad som anordnas. Det bör ju ingå i uppgifterna 

för ”vår” grupp att bevaka och v.b. trycka på att det blir något  

 Flyktingsituationen. Vet fortfarande inte om SoS och FoHM skriver samma. 

Åtgärd: Axana och Johan kollar upp 

 Namnen på deltagarna i Nationella VHgruppen är uppdaterade på FOHM:s hemsida. 

 Önskemål om att SKL och SoS ska ha två personer (en ersättare) med i gruppen. Axana har 

hört sig för på SoS men inte fått någon ytterligare. 

Åtgärd: Både Axana och Agneta hör sig för igen 

 

Nationella sammanställningar från infektionsverktyget. 

Jenny Hellman presenterade ett gemensamt projekt med SKL och Inera. Se bifogad fil. 

Om inte projektet med nationell databas går att genomföra, eller kan genomföras av ekonomiska skäl, 

föreslår Ann en plan B och det är att begära ut data från landstingen. 

Ann uppmärksammar problematiken med att avtalet med IV med Mawell upphandlas med ett visst 

intervall vilket gör att det inte är självklart att det är Mawell som kan driva fortsatt utveckling. Den 

samlade kompetensen i projektet riskerar att gå förlorad och det kan förmodas ta tid för eventuell ny 

utvecklare att sätta sig in i systemet, särskilt som det brukar vara fallet att inte allt som gjorts loggats. 

Rådande upphandlingssystem innebär avsevärda risker. 

 

Övergripande strategi för VRI och VH på Folkhälsomyndigheten  

Synpunkter: Bra att den finns. Bra med en avgränsning. Kommer att läggas ut på FoMHs hemsida. 

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

vardrelaterade-infektioner/ 

 

PPM-VRI och PPM-BHK – reviderat protokoll (BHK) och ny databas. 

Ny mätning v 13 och 14. BHK nytt steg  - inget nagellack och inga konstgjorda naglar. Ny databas. 

Problem under trycksårsmätningen. Måste fungera för att kunna registrera indata. Utdata ska vara 

enklare att få data med färdiga rapporter på avdelning, sjukhus, landsting. Exceldata behöver 

fortfarande kunna tas ut för att kunna arbeta med. 

Ansökan om tillgång till dataehövs för eventuell forskning/ sammanställning  Bl.a. .Ann o Ingemar 

Qvarfordt har skrivit en artikel om valideringen. Mer borde skrivas om världsunika (?) insamlade data. 

Inga planer om detta på SKL. Doktorandprojekt? 

 

Nationell samordning av vårdhygieniska krav vid upphandling av medicinteknisk utrustning. 

Ann lyfter frågan om det inte går att använda olika landstings arbete med VH-krav inför 

upphandlingar för att inte alla ska behöva ”uppfinnna hjulet”. Kan SKL vara samordnare för ett 

nätverk där VH kan mötas för att ta del av varandras erfarenheter. Inger lyfter det samarbetsavtalet 

som tidigare fanns mellan SoS och LV. 

Åtgärd: Agneta kontaktar lämplig person på SKL. Axana kollar upp samarbetsavtal SoS och LV. 

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


 

 

Kunskapsunderlag om Clostridium difficile 

Utkast före påsk. Klart vid årsskiftet. 

 

Svenska HALT 

Rapporten något försenad pga problem med databearbetningen. Troligen kommer den först efter påsk. 

 

Övriga frågor 

 

Handskar 

Rapport från Skåne om ökning av handeksem hos vårdpersonal p g a handsprit och handskar relaterat 

till nya regler från SoS. Felaktig info om att det skulle vara nya regler från SoS. Viktig att gå ut med 

info om hur och när handskar ska användas. 

Åtgärd: Något svar borde gå ut från SoS om att reglerna inte skärpts utan utvidgats till att gälla fler 

vårdgivare. Uppdaterar frågor och svar hos SoS? Artikel i läkartidningen till 5 maj (Ann)?. Affischer 

från SöS kan användas av andra landsting och ev som del i Rena händer materialet. SöS äger 

materialet – fråga om lov hos SöS kommunikationschef om aktuellt. FoHM och SKL diskuterar. 

 

Hygienrutiner/regler 

Ska begreppet Basala hygienrutiner och klädregler bytas ut mot Hygienregler? Föreskriften är en 

regel, rutinerna används för att stödja implementeringen lokalt. Åtminstone myndigheterna kanske ska 

tala om regler istället? Behöver vara en process att byta ut begreppet. 

 

Ny skrift på gång från SKL om Vårdnära service- strategisk logistik 

 

Patienthotell 

SoS utreder frågan. Status just nu: Om en patient är inskriven på sjukhus men ligger på hotell och 

personalen är anställd av sjukhuset - jämställs det med hemsjukvård. Om hotellet anställer personalen 

är hotellet en vårdinrättning. Denna tolkning skulle behöva diskuteras - svårt att jämställa denna vård 

med hemsjukvård.   

Åtgärd: Axana tar med sig frågan till SoS och vilka krav som finns gällande utrustning på hotellet när 

patienten är inskriven. Inger föreslår att termrådet kopplas in för att definiera patienthotell. 

. 

Basal hygien – frågor från LSS 

Kritik från LSS. Orolig att det ska bli för sjukhuslikt. SoS kommer att lägga till svar om detta i 

”Frågor och svar”. 

 

Peter kommer att lämna gruppen då han lämnar SFVH´s styrelse pga byte av tjänst. 

 

Inga slutar – Johan Struwe sammankallar 

 

 

Punkt på agendan som skjuts upp till nästa möte 

Samordning och forskning kring vårdbyggnadsfrågor? 

 

 

Nästa möte 31 maj kl 9.30-11.30 

  


