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Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor på Folkhälsomyndigheten

Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer leder 

till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete i arbetet med vårdrelaterade 

infektioner. Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla 

intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den 

lokala förankringen av myndighetens arbete. 



Deltagare i samverkansgruppen

• Svensk Förening för Vårdhygien: två representanter

• Svenska hygienläkarföreningen

• Nationell arbetsgrupp Vårdhygien (NAG)

• Sveriges Kommuner och Regioner

• Socialstyrelsen

• Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS-MAR)

• Infektionsläkarföreningen

• Smittskyddsläkarföreningen 

• Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna för antibiotika och vårdhygien, 
zoonoser och antibiotikaresistens samt laborativ bakterieövervakning.



Finns en samlingssidan på

Folkhälsomyndigheten. 

➢ Information om samverkansgruppen

➢Minnesanteckningar publiceras



Hur är arbetet upplagt

• Två möten per år 

• Inför varje möte kontaktar vi SFVHs styrelse samt tandvårdssektionen om det finns 

något specifikt vi ska ta upp?

• Ibland har vi haft egna förslag som vi bollar med styrelsen 



Socialstyrelsen:

Vägledningen Hundar i vården (2014) avpublicerades 31/1. Några av deltagarna 

uppger att det finns fortsatt behov av dokumentet och frågar efter uppdatering. 

Sos följer upp internt om vägledningen skulle kunna uppdateras.

Arbetsmiljöverket

Klassificeringen av covid-19 i förhållande till AV:s krav på skyddsutrustning vid 

misstänkta fall i hemmiljö. AV informerade om att riskklassningen styrs av EU-

direktivet, ingen ändring planerad f.n. Önskemål från gruppen att 

arbetsmiljöverket flaggar till kommissionen om behov av nedklassificering. 

Exempel



NAG

Det behövs fler vårdhygienexperter i arbetet med att ta fram nationella 

kunskapsstöd av olika slag inklusive harmonisering av Vårdhandboken. 

Önskemål från gruppen om tydligare beskrivning av vad arbetet innebär.

Tandvården har önskat att få ta del av arbetet med vägledning för vårdhygieniskt 

arbete och vårdhandboken. 

SFVH

En oro kring markörbaserad journalgranskning och finansieringen av detta. 
Kommer regionerna att kunna fortsätta att utföra detta? 

Har i en skrivelse till socialdepartementet (tillsammans med svenska 

hygienläkarföreningen samt smittskyddsläkarföreningen) framfört önskemål om 

nationell samordning av vårdhygien och föreslår att Folkhälsomyndigheten får 

uppdraget.

Exempel fortsätter



Uppföljning/utvärdering av samverkansgruppen

➢Utifrån din organisations förväntningar, fyller samverkansgruppen sitt 

syfte?

➢Finns det något som kan underlätta att inhämta inspel från/återföra till din 

organisation?

➢Synpunkter eller förslag för att utveckla samverkansgruppens fortsatta 

arbetssätt (innehåll, arbetsform, mötesfrekvens, representanter o likn)



Sammantaget: 

Bra med dialog och informationsutbyte. Syftet uppnås.

Önskemål: 

➢Tydligare återrapportering från Fohm av utfall, påbörjade arbeten och liknande.

➢ Involvera AV i tidigare skede när arbetsmiljöaspekten är relevant.

➢ Inkludera tandvårdsaspekter i kunskapsstöd och liknande.

Förslag: 

➢Gruppen skulle kunna fungera motsvarande en referensgrupp i vissa frågor. 

➢Bjuda in Fohms general direktör för diskussion. 

➢Eventuellt bjuda in representant från NSG patientsäkerhet.


