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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 140527  

Närvarande 

Från SoS Axana Haggar, från SFVH Ann Tammelin, Anne Clöve, från Folkhälsomyndigheten Olle 

Aspevall, Inga Zetterqvist, från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson, från SKL Agneta 

Andersson 

Frånvarande 

Eva Gustafsson, Smittskyddsläkarföreningen och Inger Andersson von Rosen, SoS 

 

 

Svenska HALT Har genomförts under våren och data håller på att valideras. Återkopplingsrapport till 

deltagande enheter planeras att skickas ut senast 30 juni. 236 SÄBO fördelat på 54 kommuner.  

Inför nästa mätning planeras ett annat system för inmatning, webbaserat. Folkhälsomyndigheten tittar de 

system som finns internt respektive externt. SKL planerar att sammanföra PPM- VRI och PPM-BHK till 

den databas de har för t ex överbeläggning. Bra att ha i åtanke ifall det kan vara ett alternativ för HALT. 

Stockholm har precis upphandlat ett webbsystem för den VRI-mätning som tidigare genomförts på 

papper i kommunerna. 

 

Swedres presenteras på en presskonferens 10 juni. Det som kommer att lyftas är den ökade 

smittspridningen i vården och däribland VRE-utbrotten. SoS genomförde en enkät hos 

neonatalverksamheter i landet för att ta reda på hur stort problemet med utbrott var. Viktigt att diskutera 

orsaker till den ökade smittspridningen. Går det att hitta nyckeltal som t ex bemanningen kopplat till 

överbeläggningar. 

 

Kunskapsunderlag legionella 

Enheten för zoonoser och beredskap på Folkhälsomyndigheten ansvarar för framtagandet av underlaget. 

Olle ingår från enheten för antibiotika och vårdhygien. Kommer att bli ett kapitel för sjukvården. Ann 

lyfte frågan om Leif Larsson kvarstår som SFVH´s representant. 

Åtgärd: Olle kollar upp vilka som ingår i arbetsgrupp och referensgrupp 

 

Kommande nätverksträffar på Folkhälsomyndigheten 

MRB nätverket (tidigare MRSAnätverket) 25 sept, VH nätverket 15 oktober, labnätverket 16 okt 

inriktning clostridium difficile 

 

Nordisk hygienkonferens 10-12 september i Göteborg 

Länk till information och anmälan 

www.nsfh.net 

 

SFVHdagar i Umeå 15-17 april 

 

Sterilteknikerutbildning i Sollefteå 

Önskemål från Sollefteå att utbildningen ska standardiseras med ett nationellt likvärdigt innehåll. Begäran 

skickas till YH som gör en bedömning enligt vissa kriterier – se bifogad fil.  

Sterilsektionen tveksam. YH utbildningen inte självklart det bästa alternativet för dem som redan arbetar 

inom sterilverksamheten. Kan behövas ett utrymme för kortare uppdragsutbildningar. 

En del frågor: 

Vad menas med likvärdigt innehåll? Räcker det med likvärdiga mål eller ska innehållet vara likvärdigt? 

Om målen ska vara likvärdiga men vägen dig kan se olika ut så finns fortfarande en möjlighet för t ex 

uppdragsutbildning som är kortare för dem som redan är anställda. 

Vem ansöker om ett nationellt likvärdig utbildning. Lärosätet själva eller branschen? 

Åtgärd: Anne C tar med frågorna i de fortsatta diskussionerna i sterilsektionen 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.nsfh.net/
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Vad händer med patientsäkerhetsarbetet efter 2014? 

Överenskommelsen avslutas. Svårt att veta vad som händer efter valet därefter. Satsningen fortsätter. Men 

oklart i vilken form. Ett viktigt område är även fortsatt VRI. 

 

Rapporten om VRI 

Den 11 juni redovisas resultatet från VRI-rapporten som SKL genomfört. Syftet har varit att identifiera 

framgångsfaktorer för ett lyckat VRI-arbete. 8 faktorer har identifierats på landstings, sjukhus och 

verksamhetsnivå. HSD, chefsläkargruppen, Strama, Vårdhygien, Smittskydd kommer att få en dragning 

av resultatet. På de regionala konferenserna i höst kommer VRI att diskuteras. 

 

Nationell handlingsplan för AB-resistens och VRI. Planen är inte bara en plan för hur man ska arbeta 

med frågan på olika myndigheter utan departementets önskemål är att den även ska innehålla angelägna 

åtgärder på lokal nivå. Tidsplan: hearing på SoS v 34 eller v 35, remiss aug-sept max 4 v, Klar 18 nov. 

Följas upp 2017. 

 

Förebyggande av spridning av MRB från msk till djur 

Ska innehålla rekommendationer /tips till behandlande läkare om hur han/hon ska se på lantbrukarens 

riskfaktorer i förhållande till djurhanteringen. Svårigheter vad gäller sekretess för behandlande läkare i 

förhållande till djursidan samt huruvida en avstängning kan göras eller ej. Klar 1 sept. 

 

4:e steget 

Diskussion om förslaget och dess eventuella konsekvenser. Både SFVH och SmlF är remissinstanser. 

Remissvar senast 18 juni. 

 

MRSA grisar. 

Hann inte med att diskutera men bifogar en sammanställning från Eva i Skåne 

 

 

Kommande möten på Folkhälsomyndigheten 

22 sept kl 9-11 

17 dec kl 13-15 
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Inga 
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