
 

 

 

Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan   

Närvarande 

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

från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson 

 

Frånvarande 

Agneta Andersson SKL, Inga Zetterqvist SMI Eva Gustavsson, Smittskyddsläkarföreningen 

 

NHV 

Göteborgs Univ planerar att starta nordisk magister- eller masterutbildning inom området smittskydd och 

vårdhygien hösten 2015, se SFVHs läkarsektions hemsida: presentation från Ingemar Qvarfordt. 

Ann:  Utbildningen bör inte göras för smal, även kunna vara av intresse för smittskydd och inte bara 

vårdhygien. 

 

Infektionsverktyget 

Ann: alla landsting har gjort pilottestning. Kalmar, Uppsala, Västmanland, Värmland, Norrbotten har 

breddinfört. Ett stort problem att det inte finns utvecklingsmedel för att anpassa till användning i 

primärvården. 

SFVH och Strama-nätverket är på gång att skriva till landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer om 

att mer resurser behövs till utveckling. 

 

Utvärderingen av patientsäkerhetsöverenskommmelsen – Basala hygienrutiner  

Christina: Ledningen måste engagera sig mer för att öka följsamheten till BHK. SoS har haft en enkät ang 

hygienrutiner i landsting. 

Ann: SoS skulle kunna använda SKLs resultat i en fråga till landstingen om vad de gör för att förbättra sina 

resultat. 

 

Rena händer räddar liv – fortsättningen  

Olle: rapport – lyckad dag, troligen ny dag nästa år. 

 

Kommunal nätverksträff- äldrevård 



 

 

 

 Ellinor: önskemål om information om vårdhundar och hur andra djur ska hanteras i vård. 

50 funderingar om äldres boende – skrift från SKL, 2012 – Ann ber de som har skrivit BOV att kommentera att 

denna skrift anger att sköljrum inte bedöms behövas i äldreboende. -> Olle skickar ut PDF. 5S-gruppen skickar 

senare synpunkter från gruppen till Eva Estling, SKL och Jenny Persson-Blom, AV. 

 

Hygienåtgärder- människa- djur 

Axana: fråga från Smittskyddsläkarföreningen angående smitta som sprids från människa till djur, svårigheter 

att ge förhållningsregler – ska tas upp i lilla samverkansgruppen för myndigheter + smittskyddsläkare, 

länsveterinär, arbetsmiljöverket. 

Tre dokument om hundar i vård som snart kommer ges ut: 

1. Vägledning för vad som gäller enligt författningar – SoS, SMI, arbetsmiljöverket, SVA. 

2. Kunskapsunderlag ang hundar i vården – SoS. 

3. Kunskapsöversikt från intresseorganisationer (astma-allergi, verinärer, djurföreningar etc) – praktisk 

handledning. 

  

Laget runt –vad är på gång i respektive organisation 

SFVH 

VH-dagar i Umeå 10-12 mars, anmälan är öppen. 

SFVH är engegarade i Infektionsverktyget. 

 

Utbildning till steriltekniker – Ann T och Anne Clöve har diskuterat hur och vem som borde skriva till YH-

myndigheten om behovet av denna utbildning - > diskussion mellan sterilcentralernas ledning skulle kunna 

initieras från SFVHs sterilsektion – brev skulle kunna undertecknas av sterilcentralerna gemensamt. Detta brev 

skulle sedan kunna stödjas av denna grupp (5S). 

Smittskydd 

Vaccinationsinsats mot polio pågår för barn<6år från Syrien En singeldos poliovaccin erbjuds på de 5 

ansökningsenheter som Migrationsverket har i landet. Asylsökande passerar dessa enheter mycket snabbt, 

innan de flyttar vidare ut i landet där sedvanlig hälsoundersökning och uppvaccinering till svenska 

barnvaccinationsprogrammet sker.. Influensavacc pågår. Nya smittskyddsblad om HIV har kommit ut som ger 

möjlighet för behandlande läkare att  ta bort informationsplikt för välinställda om de använder kondom. 

SoS 

Axana: person från IVO ska vara med i myndighetssamverkansgruppen, kanske vill vara med i 5S – Axana 

skickar senare namnet till oss, ev. kan Inga kalla personen till nästa möte. 

Föreskrift Basala hygienrutiner är fördröjd, datum ej spikat. 



 

 

 

SMI 

Smi-Net rapport angående utveckling kommer snart 

 

 

Nästa möte: Inga skickar ut en förfrågan angående passande tider via Doodle. 

 

Olle Aspevall, 2013-12-05 

  


