
                                                                           

 

 

Minnesanteckning Nationella vårdhygiengruppen, möte Solna 2016-05-31 

Närvarande: Inger Andersson von Rosen, Olle Aspevall, Axana Haggar, Gunnar Hagström, Christina 

Kallings-Larsson, Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. 

Anmält förhinder: Agneta Andersson, Eva Gustafsson och Johan Struwe.  

 

Nya deltagare 

Som ny representant från SFVH efter Peter Lundholm välkomnades ordförande Ingemar Qvarfordt. 

För tillsättning på tjänsten Hygiensjuksköterska/ Utredare vid enheten för Antibiotika och vårdhygien 

vid Folkhälsomyndigheten pågår intervjuer. Som tillfällig ersättare har Gunnar Hagström, 

hygiensjuksköterska, Vårdhygien region Örebro län ett 6 månaders vikariat tills ordinarie 

befattningshavare är på plats.  

Svenska hygienpriset 

SFVH behöver få en ny representant från Folkhälsomyndigheten till nomineringsgruppen för att utse 

Svenska Hygienpriset. Olle tar med frågan till myndigheten. 

Föreskriften 2015:10 

Föreskriften Basala Hygienrutiner 2015:10 är översatt till engelska och är för publicering. Det 

efterfrågas referenser till föreskriften vilket Socialstyrelsen planerar att skriva i anslutning till Frågor 

och svar.  Företrädare för LSS kommer att inbjudas till Socialstyrelsen för information/workshop 

under hösten för diskussion om implementering av föreskriften främst gällande klädregler. 

Kunskapsunderlag 

Folkhälsomyndigheten har en arbetsgrupp som tar fram ett kunskapsunderlag om Clostridium 

Difficile som blir klar till årsskiftet. Det finns en idé om att skapa en grupp för att ta fram 

kunskapsunderlag för Legionella. 

Publikationen ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” (”Gröna boken”), Socialstyrelsen 2006, 

förvaltas numera av Folkhälsomyndigheten. Texterna kommer inte uppdateras i bokform men 

enstaka kapitel tas fram som kunskapsunderlag. Exempel på det är kunskapsunderlaget för 

Norovirus.   

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF har utarbetat fyra dokument för operationssjukvård 

som redovisades vid Riksföreningen för operationssjukvårds (RoP) Hygienforum 2016. 

 



 

 

Nationella vårdhygieniska nätverksgruppen 

Förslag om att deltagarna i nätverket har med sig en inventering, förslag på viktiga ämnesområden 

som behöver prioriteras som sedan bearbetas i en workshop. ”Gröna boken kan vara utgångspunkt 

för vilka avsnitt som det kan finnas extra mycket behov av att skapa ett kunskapsunderlag om. Se 

vilken riskbedömning som gjorts, riskbedömning, kostnader och effekter av åtgärder behöver 

beaktas.  Ledare för dagen bör använda styrmodell för framtagande av ämnen. Förslag om att 

inbjuda och samordna med SKL och Socialstyrelsen för kunskapsstyrning samt Läkemedelsverket. 

Infektionsverktyget 

Folkhälsomyndigheten och Inera samarbetar om Infektionsverktyget. Det är utfört en förstudie där 

nästa steg är att se över ekonomi och att utveckla möjligheter till nationella sammamanställningar.  

Swedres 

Swedres kommer att publicera den årliga rapporten 14 juni. Den ökade prevalensen för Mrsa på 30 % 

är förväntad eftersom det kommit fler flyktingar som har skador där fler odlingar tagits.  

Nationell grupp för samordning av MRB-screening 

Sammanställning utförs på nationell nivå.  Uppdelat på olika analyser som Esbl, Mrsa och gemensam 

MRB-analys. Vilka grupper ska screenas? Ann tar upp att det är viktigt att se till att vården inte 

nedprioriterar smittspårning av ekonomiska skäl. Förslag om att göra följsamhetsundersökning inom 

regionerna i syfte om att se om screening efterlevs? 

PPM-VRI 

Resultaten för PPM-vri publiceras 2-3 juni av SKL. Västra Götalandsregionen uteblev med 3 sjukhus 

eftersom man börjat registrera i infektionsverktyget istället. I Stockholm deltar alla sjukhus. 

Utbildningsfrågor 

Magisterutbildning i Vårdhygien, 60 poäng, startar vårterminen 2017 vid Skövde Högskola. 

Övrig fråga: 

Diskussion fortgår om möjlighet att tillskapa ett Programråd Vårdhygien.  

Svenska hygienläkarförening har bildats med Ann Tammelin som ordförande.  

Myndigheten för delaktighet, Arkitekt Jonas Andersson, har kontaktat Folkhälsomyndigheten för att 

diskutera hygienaspekter kontra tillgänglighetsaspekter inom sjukvården som en tillgänglighetsfråga.      

Nästa möte:  

13/9 14-16 och 28/11   14-16 

Sekreterare: Gunnar Hagström 


