
 

 

 

Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 130923 

Närvarande 

Från SoS Ellinor Cronqvist, Axana Haggar, från SFVH Ann Tammelin från SMI Olle Aspevall, Inga Zetterqvist, från 

Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson 

Frånvarande 

Anne Clöve SFVH, Agneta Andersson SKL 

 

Nya representanter i gruppen 

Eva Gustafsson som respresenterar Smittskyddsläkarföreningen, Ellinor Cronqvist SoS, Agneta Andersson SKL 

(ej närvarande) 

Åtgärd: Namnen på hemsidorna behöver uppdateras. Axana ordnar SoS sida som är den som de andra länkar 

till. 

 

Gruppens sammansättning 

IVO är tillfrågade men har avböjt tills vidare. Funderar på hur samarbetet med myndigheter ska se ut.  

Åtgärd: Axana efterhör med fd kollega på IVO om intresse finns framöver.  

Swedish Medtech – en branschorganisation har uttryckt intresse av att delta i gruppen 

Svar: Gruppen tveksam just nu. Gruppens medlemmar arbetar med vårdhygien övergripande. 

Branschorganisationer är i huvudsak en enfrågeorganisation. Blir svårt att dra gränsen till andra liknande 

organisationer. Kan bjuda in när någon fråga blir aktuell. 

 

Info om Nya folkhälsomyndigheten 

4 avdelningar 

 Kommunikation, Vägledning, Mikrobiologi, Analys 

 Troligen kommer vårdhygien att ligga under avdelningen för analys inom enheten antibiotika 

Namnen är inte helt spikade ännu. 

 

NHV 

Göteborgs universitet utreder möjligheten att starta en utbildning i Smittskydd och vårdhygien efter att NHV 

lagts ner 



 

 

 

Nordiska ministerrådet har givit en organisationskommitte med representanter från alla de nordiska länderna i 

uppgift att skriva ett underlag till hur ett fortsatt samarbete inom folkhälsoområdet kan se ut gällande 

utbildning och forskning. Anders Tegnell SMI är Sveriges representant 

Åtgärd: Axana hör sig för hur SoS ställer sig till utbildningen inom Smittskydd och vårdhygien med tanke på 

Rekommendationen om Vårdhygienisk kompetens från 2011. 

 

SMInet 

En arbetsgrupp med personer från SMI och SME ska ta fram ett underlag för beslut om ett ev nytt system ska 

utveckas. 

Önskemål från MRB-nätverket att en vägledning tas fram hur kategorisering görs i SMInet avseende smittväg 

(sjukhus, samhälle mm) och smittland 

Anmälan av annan sjukdom enl SmL särskilt resistenta bakt – SMI håller på att utarbeta ett förslag för att de ska 

anmälas som ”annan sjukdom”, ex på fynd som kan vara aktuellt är karbapenemresistent Acinetobacter  

 

Info från respektivte myndighet/organisation 

SoS 

Den tilltänkta efterträdaren till Inger R-Ö hoppade av så ny är rekryteringsprocessen på ruta 0. Inger kommer 

att fr om januari arbeta som konsult för SoS en gång/vecka 

Enkäten från 2010   Om hur landstingen arbetar med vårdhygien – ska upprepas under hösten 2013. 

Arbetet med vårdhunds dok fortsätter. SIS-standarden har kommit. 

Föreskriften om Basal hygien kommer troligen vid årsskiftet. Konsekvensutredningen underkändes av 

regelrådet så den har skrivits om. Ny remiss av konsekvensutredningen inte av föreskriften. 

Kodning av resistenta bakterier – Art- och reistenstyp ska ges diagnoskoder, ev även åtgärder som t ex vård på 

enkelrum (åtgärder är svårt att behandla i kodsystemet). Karin T-W är med från SMI. 

 

Smittskyddsläkarföreningen 

Diskussion om hur det i SmiNet ska gå att avskriva en MRSA-smitta 

 

SFVH 

Sterilteknikerutbildningen i Göteborg har inte tagit in nya studenter i höst. Sollefteå fortsätter som tidigare.  

Arbetet med läkarspecialiteten fortsätter. Målbeskrivningen blev klar 2012 men SoS har skjutit upp 

genomförandet. Oklart när nytt beslut kommer.  



 

 

 

SMI 

Nationell mätning av HALT planeras till våren med tidigare protokoll. Undersöker möjligheten att göra ett 

webbinmatat system med en något omarbetat protokoll för kommande mätningar. 

Rena händer räddar liv. SMI och SKL inbjuder verksamheter till ett interaktivt seminarium för att praktiskt 

arbeta med modellen i Rena händer räddar liv. Bifogar länk http://smi.se/kalendarium/smi-och-skl-anordnar-

ett-interaktivt-seminarium-for-forbattrad-handhygien-den-27-november/ 

 

Nästa möte 5 december kl 9.30-11.30 på SMI 

 

Vid pennan 

Inga 
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