
 

 

 

Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 130603  

Närvarande 

Från SoS Inger Riesenfeld-Örn, Axana Haggar, från SFVH Ann Tammelin, Anne Clöve, från SMI Olle 

Aspevall, Inga Zetterqvist, Christina Kallings Larsson, Smittskyddsläkarföreningen SKL representanter kunde 

inte närvara  

 

Ny representant i gruppen 

Christina Kallings-Larsson som respresenterar Smittskyddsläkarföreningen. Bör det vara 2 st representanter? 

Åtgärd: Christina hör med föreningen om det kan gå att ordna. Ett annat alternativ kan vara att 

Smittskyddssjuksköterskorna tar en sådan plats. 

 

Gruppens sammansättning 

Saknas ytterligare viktiga aktörer?  

Vi d förra mötet nämndes nya tillsynsmyndigheten, kommunikatörer, smittskyddsläkarna, stramanätverket, 

arbetsmiljöverket 

 Smittskyddsläkarföreningen deltar from detta möte. Nya tillsynsmyndigheten bör få en förfrågan. Övriga aktörer 

avvaktar vi med tillsvidare. Även Smittskyddssjuksköterskornas förening kom upp som ev deltagare.  

Åtgärd: SMI skickar förfrågan till Tillsynsmyndigjetens GD Gunilla Hult Backlund 

 

Gruppens namn 

Förslag 

 5S – vårdhygien 

 Nationell grupp för vårdhygienfrågor 

 Samverkansgrupp för vårdhygien 

Fler förslag?  

Åtgärd: Fundera till möte 3/6 

Resultat:  Namnet blir Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan 

Länk till hemsidetext 

http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/nationellsamverkansfunktion/

Sidor/nationellgruppforvardhygienfragor.aspx 

 

 

Sterilteknikerutbildning 

Anne Clöve och Inger R-Ö har intervjuats av omvärldsanalytiker från Myndigheten för Yrkeshögskolan  om 

YH-utbildningen för steriltekniker. Bl a ställdes frågor om kompetenskrav för personal. Frågan intervjuaren 

ställde sig  -Varför finns inte fler lärosäten som ger utbildningen när det finns ett stort behov? 

Svaret är att det är svårt att hitta föreläsare med rätt kompetens inom området för fler utbildningar. 

I dagsläget ges utbildningen på distans i Sollefteå. En utbildningsomgång har givits i Göteborg men ingen 

ytterligare planeras där i nuläget. 

Eu-projekt (VEDAS) där en kursplan för en gemensam europeisk utbildning tagits fram. Svårt att hitta någon 

som kan anordna utbildningen? 

Åtgärd: SoS och SKL tar med frågan. Diskussioner har tidigare förts om detta. 

http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/nationellsamverkansfunktion/Sidor/nationellgruppforvardhygienfragor.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/nationellsamverkansfunktion/Sidor/nationellgruppforvardhygienfragor.aspx


 

 

 

 

NHV 

Formellt beslut om skolans nedläggning fattas på Nordiska ministerrådet i juni. 

Oklart vad som händer med Diplomprogrammet. SMI har påpekat betydelsen av en liknande utbildning även 

framöver . SFVH har skickat brev till Socialdept i frågan.  

Finns förslag på att Nordens Välfärdscenter, NVC en institution under Nordiska ministerrådet, social- och 

hälsosektorn föreslås få i uppdrag att samordna och beställa en utbildning inom området. 

SFVH betonar vikten av att utbildningen inte drivs som en uppdragsutbildning eftersom kostnaden för 

arbetsgivaren då blir för stor, att utbildningen ges av universitet/högskola som kvalitetsgranskas av nationell 

myndighet ex. Universitetskanslersämbetet och att utbildningen ska ge högskolepoäng.  

Viktigt att aktörer som agerar drar åt samma håll (NHV, myndigheter) 

Åtgärd: När beslutet formellt är fattat är det önskvärt om SMI och SoS kan föra fram synpunkter till soc dept 

om fortsättningen.  

 

Nya handdesinfektionsmedel 

Ej alkoholbaserade medel börjar i större utsträckning användas inom vård/omsorg och förskola. Viktigt att 

kunskapen om vilka krav som bör ställas finns vid upphandlingar av produkterna.  

Alkoholbaserade medel är fortfarande alternativ 1 – se utskickat mail från Inger. 

En masterarbete om Handesinfektion i förskola (systematisk review) har genomförts. Blir tillgänglig inom kort. 

Åtgärd: Vid uppdatering av ”Smitta i förskola” kan frågan om krav vid upphandling tas med. SKL kan använda 

sina kanaler till landsting och kommuner för att öka kunskapen om bra förfrågningsunderlag vid upphandlingar 

 

Gröna boken 

SMI berättar om planerna med gemensamma evidensbaserade nordiska kunskapsunderlag. Detta ger ett större 

underlag för rekrytering av experter samt att gemensamma skandinaviska underlag kan få en större internationell 

påverkan. Ev rekommendationer skrivs av varje land. SFVH betonar vikten av att underlagen blir redaktionellt 

sammanhållna. Viktigt med redaktionsråd.  

Åtgärd: När arbetet blivit tydligare kan SFVH fråga medlemmarna om vilka kapitel/områden som känns mest 

aktuella att börja med. Även kapitelförfattran kan få en förfrågan om hur aktuellt de anser deras kapitel i Gröna 

boken är. 

 

 

 



 

 

 

Vårdhygien i äldreomsorgen 

SoS har fått indikationer på att det blivit svårare att på vissa ställen inom äldreomsorgen att få gehör för 

vårdhygieniska åtgärder. På vissa ställen har smittskyddsläkaren fått ingripa. Problemen blir också 

arbetsmiljörelaterade. Arbetsmiljöverket (Jenny Persson Blom) är informerad och meddelade att AV planerar att 

genomföra en tillsyn. Ska se om det går att genomföra gemensamt med Nya tillsynsmyndigheten (IVO). 

För att lyfta frågan kommer  regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm liksom Jenny (AV)att bjudas 

in till kommunala nätverkets möte i höst. 

 

Tvätt inom äldreomsorgen 

SMI ( Inga) har fått ett brev från Samhall – se bilaga. 

Det ligger i verksamheternas ansvar att inrätta ett ledningssystem och där ingår även denna fråga.  

Åtgärd: Kan SKL via kontakter med kommuner bistå med vad som ska med i en kravspec?  

 Inga skickar svar till frågeställaren att krav får ställas vid upphandlingen.  

 

Övriga frågor 

2007:19 

Konsekvensutredningen avstyrktes av Regelrådet (rådgivande till näringsdepartementet). Utredningen kommer 

att göras om och genomföras av hälsoekonomer. Konsekvensutredningen ska gå på remiss igen men däremot 

inte själva föreskriften om inget stort ändras.  Däremot kommer en mindre grupp få  möjlighet att lämna 

synpunkter på den hela den slutliga versionen. Oklar tidsplan i dagsläget. 

 

Övriga frågor 

 I behandlingsrekommendationer för neonatalvård som kommer att ges ut av läkmedelsverket i mitten av 

juni kommer ett kapitel om hygien att finnas med författat av Inger R-Ö och Olle A. 

 Inger går i pension 1/9. Annons för ersättare är på väg.  

 Bekymmersamt när Petra H bytt område på SKL. Oklart vem som  ersätta henne i arbetet med PPM-

VRI och BHK , inf verktyget och Rena händer. 

 Arbetet med indikatorer för vårdhygien har aktualiserats igen. SoS ansvarar för att sammankalla 

berörda. 

 SFVH har startat ett arbete för att se hur framtagna dokument kan förvaltas. Finns ett intresse hos SIS 

att ta över SODA  som en teknisk specifikation likaså FYFFE. 

Kan andra dokument som SFVH tagit fram falla inom ramen för uppdateringen av Gröna boken? 

Konkret fråga: kan SMI eller SoS ta över förvaltandet av framtagna dokument? 

Kommande möten  

23 september kl 9-11 på SMI lokal Råsunda 

3 december kl 9-11 på SMI lokal Råsunda 

SMI 130603/ Inga 


