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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 140922  

Närvarande 

Från SoS Axana Haggar, Inger Andersson von Rosen, från SFVH Ann Tammelin, Anne Clöve, från 

Folkhälsomyndigheten, Inga Zetterqvist, från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson, 

från SKL Agneta Andersson 

Frånvarande 

Eva Gustafsson, Smittskyddsläkarföreningen och Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten 

 

 

Sterilteknikerutbildning  

Ann och Inga har fått ett mail med bilagor från verksamhetschefen från Lärcentrum i Sollefteå angående 

önskan om en nationellt likvärdig kursplan för en Sterilteknikerutbildning. Bifogar mailet till MA. 

Ansökan om en nationell likvärdig utbildning kan inte göras av utbildningsanordnaren utan av 

branschorganisation, myndighet.  

Åtgärd: Gruppen inser värdet av en likvärdig utbildning och sterilsektionen inom SFVH kommer att 

skriva en ansökan. SoS ska se om ett tidigare remissvar angående utbildningen kan användas vid 

skrivandet av en ansökan. 

Inga meddelar frågeställaren detta. 

    

 

Nationell handlingsplan för AB-resistens och VRI 

 

En redaktionsgrupp är bildad och leds av Lars Blad. Kommer att skrivas i tre spår; human, veterinär, 

miljö. Vilja att lägga in forskningsperspektivet i de olika spåren. Flera målområden inom varje spår och 

till målen presenteras förutsättningar som behövs för att målen ska uppnås, både för myndigheter och 

verksamhet. Tidsplan: 3 oktober då stora samverkansgruppen har möte ska ett skelett finnas. Den 18 nov 

ska dokumentet vara klart för att skickas på remiss. 

Förhoppningsvis blir detta ett långsiktigt dokument. I dagsläget är det dock ett regeringsuppdrag som 

sträcker sig till 2017. 

 

 

Hund i vården  

 

Vägledningen från myndigheterna är nu utgiven. Många frågor till SoS i samband med lanseringen. 

Expertdokumentet: Info från SFVH att det i dagsläget inte finns någon representant med i gruppen efter 

att den vårdhygieniska text som SFVH´s representant skrivit inte godkändes av den övriga expertgruppen. 

SFVH har meddelat expertgruppen att de står bakom texten som skrivits. Expertgruppen är fristående och 

har inte fått ett uppdrag från SoS.  

Nationella vårdhygiengruppen tycker det är olyckligt att det inte finns en vårdhygienisk kompetens i 

gruppen då detta är en viktig fråga när det gäller hundar i vården 

 

Upphandling av medicintekniska produkter och vårdhygieniska krav 

Den vårdhygieniska expertkunskapen efterfrågas och behövs i upphandlingsprocessen. Tar mycket tid. 

Svårt, inte minst för små vårdhygieniska enheter att avsätta tid och upprätthålla kompetens inom alla 

områden. Fråga från SFVH; skulle det vara möjligt att SKL tar ansvar för att bilda en arbetsgrupp för 

vårdhygieniska krav vid upphandling av medicintekniska produkter. Gruppen skulle arbeta fram krav som 

kan användas av alla landsting och regioner. En sådan grupp skulle också kunna fungera som en källa för 

erfarenhetsutbyte. 

Åtgärd: Agneta, SKL tar med frågan till SKL 
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Regionala konferenser 

 

Fokus för konferenserna är VRI. Första konferensen är i Umeå 28/10. Få anmälningar hittills i Umeå men 

fullbokat i Stockholm. 

 

Vad händer efter patientsäkerhetssatsningen 

Det kommer inte bli några pengar kopplade till indikatorer och som delas ut till landsting/regioner. 

Däremot kommer troligen ändå en nationell satsning under 2015 där bl a VRI kommer att ingå. 

Förhandling pågår med Socialdepartementet om pengar till SKL för aktiviteter. 

 

Svenska HALT 

Deltagande verksamheter fick resultaten före sommaren. Senare i höst kommer en nationell rapport. För 

kommande mätningar pågår diskussioner med Senior alert (SA)som är ett kvalitetsregister och som ägs av 

Jönköpings läns landsting. De allra flesta kommuner är idag anslutna till SA och PPM för trycksår och 

fall görs idag i systemet. Önskemål om att även Sv HALT kan genomföras i SA har kommit från 

verksamheten. 

När infektionsverktyget är fungerande i primärvården får diskussionen om SA behövs för SV HALT tas 

upp. 

 

 

Patienthotell 

 

Ann vill uppmärksamma att patienthotellets roll har utvidgats.  Tidigare bodde de patienter som gick på 

dagbehandlingar och hade långt att åka till sjukhuset på hotellet.  Idag finns hotell där patienterna är 

inskrivna och genrererar ett vårdtllfälle på en klinik men bor på hotellet. På hotellet finns inte utbildad 

vårdpersonal och lokalerna är inte avsedda för sjukvård. Rummen på hotellet kan också användas av 

sedvanliga hotellgäster.  

Åtgärd: Bjuda in IVO till nästa möte för att diskutera problematiken  

 

Frågor från agendan som får tas upp vid nästa möte 

Hur kommer vårdhygien in i huvudprocesserna i landstingens ledningssystem 

MRB msk -djur 

 

Nästa möte 17 dec kl 13-15 på Folkhälsomyndigheten 

 

Vid pennan/ datorn 

Inga 
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