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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 140303  

Närvarande 

Från SoS Ellinor Cronqvist, Axana Haggar, från SFVH Ann Tammelin, Anne Clöve, från SMI Olle 

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

Andersson 

Frånvarande 

Eva Gustafsson, Smittskyddsläkarförneingen 

 

Info om Nya folkhälsomyndigheten 

Visar organisationsstrukturen – se länk  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/ 

 

NHV 
Väntar fortfarande på NMR och ämbetsmannakommittens svar på utredning om hur det fortsatta nordiska 

samarbetet ska se ut och i detta ingår förslaget till fortsatt utbildning inom Smittskydd och vårdhygien. 

Troligtvis tas frågan vi nästa möte i mars? 

 

Svenska HALT kommer att genomföras under våren. Anmälningstiden har gått ut och drygt 60 

kommuner med drygt 10000 vårdplatser kommer att delta. Denna gång kommer en förenklad version av 

HALT-2 protokollet att användas och inmatningen kommer att ske i databas som tillhandahålls av ECDC. 

Målsättningen är att genomföra kontinuerliga mätningar inom SÄBO och att myndighetens ska använda 

ett webbaserat verktyg för att underlätta inmatningen. Detta ligger fortfarande på planeringsstadiet. Ann 

meddelar att det för Sthlms del är intressant med ett sådant system då de idag incidensregistrerar 

manuellt. Bra om det går att kunna registrera kontinuerligt i ett kommande system.    

 

Vårdhygieniska indikatorer. Stramarådet har tagit upp att det borde vara bra om ett sådant arbete kunde 

påbörjas. SoS har tidigare initierat ett sådant arbete men det ligger för närvarande på is. 

Åtgärd: Axana tar upp frågan på SoS om det är dags att aktualisera arbetet  

 

Arbetskläder inom hemtjänsten 

Kommunal driver frågan och SoS, Folkhälsomyndigheten och Ann T har alla blivit tillfrågade om ett 

utlåtande. 2007:19 tar inte upp frågan om arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder utan där står 

endast att kläderna ska vara kortärmade och bytas dagligen (personal som arbetar efter HSL). 

Resonemang om vilken ståndpunkt som kan vara lämplig även om föreskriften inte ger stöd för att 

arbetsgivaren ska tillhandahålla kläder. 

 

Nya föreskriften om Basal hygien dröjer 

Nytt beslut om att en ny konsekvensanalys ska genomföras. Ligger nu  på annan enhet än SME på SoS . 

Ingen tidsplan finns i nuläget. Det kommer många frågor om föreskriften. 

Inger R-Ö kommer att arbeta med föreskriften bla ska ett meddelandeblad skrivas 

 

Ersättare för Inger R-Ö 

Ulf Törnedal börjar på SoS den 1 april. Infektionsläkare som arbetat på LV med  

antibiotikaresistensfrågor. 

 

Axana rapporterar resultatet från Enkät om arbetsgivarens arbete med vårdhygien – se bifogad fil. är 
Texten ingår i en större rapport som kommer att publiceras den 15 april. Sammanfattning av enkäten: 

Områden som enkäten berörde var: 

Tillgång till vårdhygienisk expertis 

Antal tjänster inom vårdhygieniskt arbete 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/
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Förekomst av landstingsövergripande riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade och 

kvalitetsindikatorer för vårdhygien 

Uppföljning och återkoppling av resultat gällande landstingsövergripande riktlinjer och 

kvalitetsindikatorer för vårdhygien 

 

Resultat: 

20 av 21 landstingen svarade 

Tillgång till vårdhygienisk expertis ökade från 14/21 år 2010 till 19/20 år 2013. 

Antal tjänster inom vårdhygienområdet ökade från 27,4 (2010) till 33 (2013) för hygienläkare, 112 

(2010)  till 119 (2013)  för hygiensjuksköterskor och 6,6 (2010)  till 11,5 (2013)  för annan vårdhygienisk 

expertis. 

13 stycken landstingen hade 2010 landstingsgemensamma riktlinjer för registrering av VRI, 2013 hade 

antal ökat till 17.  

Enkäten visar en blygsam förbättring i och med att landstingen verkar vilja utveckla vårdhygienarbete, 

vilket ett ökat antal tjänster kan vara tecken på. 

 

Eventuell upprepning om två år. 

 

Nytt uppdrag om förebyggande av spridning av MRB från msk till djur – se bifogad fil 

 

Vårdhygien och Smittskydd kommer att ingå i alla specialistutbildningar för läkare förutom att 

vårdhygien blir en subspecialisering till infektion och mikrobiologi 

 

Christina undrar över något medskick från gruppen till kommande SMLF möte 

Åtgärd: Info om Nya basala föreskriften, vårdhygien inom läkarspecial. 

 

Sollefteå lärcenter vill ansöka om att utbildningen till steriltekniker blir en utbildning enligt KY´s 

föreskrift om Nationell likvärdig utbildning. 

Åtgärd: Frågan behöver diskuteras ytterligare. Anne skickar info inför nästa möte så att gruppen kan läsa 

på. 

 

Nästa möte 27 maj kl 9-11 på Folkhälsomyndigheten 

 

Vid pennan  

Inga 
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