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Minnesanteckningar från möte med Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan 141217 
Närvarande 

Från SoS Axana Haggar och Inger Andersson von Rosen, från SFVH Ann Tammelin, från Folkhälsomyndigheten, Inga Zetterqvist 
och Olle Aspevall, från Smittskyddsläkarföreningen Christina Kallings Larsson,  

Frånvarande 

Eva Gustafsson, Smittskyddsläkarföreningen, Agneta Andersson SKL och Anne Clöve SFVH 

 

 

Vägledning för MRSA människa – djur. 

Dokumentet är färdigt men stannat upp p g a att juristerna har olika syn på tolkningen av SmL. 

Förhoppningen är att frågan ska vara utredd färdigt så att dokumentet kan lämnas över till Lilla 

samverkansgruppen till deras möte 30 januari och att det därefter kan gå på remiss.   

 

2007:19 

Gjort en tur till FoHM men ligger nu åter på SoS. Oklart när det blir klart. Ett meddelandeblad är skrivet 

för att förtydliga vissa delar.  

 

Hund i vården  

Återkoppling från SFVH angående att SFVH inte längre har någon representant i gruppen som arbetar 

med det s k expertdokumentet som ska vara ett komplement till myndighetsdokumentet. Efter diskussion 

på SFVH´s styrelsemöte beslutades att inte göra något ytterligare utan bollen ligger hos gruppen som 

arbetar med dokumentet. 

 

Upphandling av medicintekniska produkter och vårdhygieniska krav från MA 22/9-14 

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 

Mailsvar från Agneta till den 17/12-14:  
Miljöstyrningsrådet via Konkurrensverket bjuder in landstingens miljöchefer och SKL. 

SKL arbetar mer övergripande med upphandling t.ex. verkar för att landstingen ska få ställa krav samt 

med enskilda frågor som hjälp vid tvister. 

Vårdhygienisk expertis kommer in i respektive landstings upphandling. 

 

Konkurrensverket utarbetar standard, i dag finns ca 150-200 underlag. 

 

Databasen för PPM-VRI - hur mycket åtar sig SKL beträffande service/hjälp vid de icke-nationella 

mätningarna 

Mailsvar från Agneta: SKL räknar med att ha kvar databasen för PPM-VRI  och PPM-BHK under hela 

2015 samt bjuda in till en PPM-VRI och PPM-BHK i vecka 12-13. 

SKL kommer att sammanställa och publicera data från PPM-VRI och PPM-BHK. 

SKL ansvarar för att databasen fungerar även vid lokala mätningar. SKL kan svara på frågor vad gäller 

lokala mätningar men inte sammanställa resultat.  

Följdfrågor uppkom. 1) Om landsting vill genomföra mätningen brett 2 ggr/år som tidigare bistår SKL 

med rättning då? 2) Vad händer efter 2015? 3) Vem äger data och vad händer med redan inmatad data om  

SKL avslutar mätningarna? Åtgärd: Inga skickar till Agneta, SKL. 
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Fortsatt utbildning i smittskydd/vårdhygien efter NHV 

 

ÄKS har haft möte där de tagit upp utredningsrapporten om hur en fortsatt utbildning skulle kunna se ut 

och organiseras. Inga har frågat Anders Tegnell om resultatet från detta möte men han hade ingen info 

ännu. 

Åtgärd: Inga hör vidare. Mailsvar från Anders 17/12 ”ÄK-S konstaterade att det fanns ett flertal 

utestående frågor. NMR sekretariatet har fått i uppgift att lista dessa frågor så att länderna i nästa steg kan 

reda ut dessa. Jag (Ulrika Hall soc dept) uppfattade det som att den vidare processen med dessa frågor 

kommer att hanteras via  de nationella ÄK-S delegationerna”. 
 
TRICE utgår från ECDC och där man tagit fram Core competencies för vårdhygien och där länder i 

Europa kan skicka in kurser i VH för att få dem certifierade. Ännu ingen kurs som är certifierad. 

Skulle det vara möjligt att Sverige ger kurser på engelska och då kan få dem bedömda och godkända både 

i TRICE och IPULS? 

Kan Sverige driva på hur ett kursinnehåll på EU-nivå kan se ut? 

Åtgärd: Bifogar TRICE bedömningsformulär för kurser – obs! Ej för spridning. 

 

Ebola 

Mindre förvirring om vårdrutiner. Kvarstående frågor och oklarheter: 

1) Desinfektion av handskar 2) Att skyddsoverallen inte är tät uppe vid axlarna – långärmad 

platsförkläden används ovanpå overallen. 

 

Svenska HALT 

Referensgrupp bildad med syfte att bistå i analys och återkoppling av resultat, vidareutveckla protokoll 

för svenska förhållanden, förankra utvecklingen av HALT i ett webbinmatningssystem och fungera som 

bollplank i frågor rörande vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. 

Första mötet den 14 januari. 

 

Avtal med Senior Alert snart påskrivet. 

 

Ny mätning hösten 2015. 

 

HYFS 

Kommit en rapport som visar att HYFS arbetet givit god effekt med minskade antal sjukdagar. Ev 

kommer FoHM att titta på detta under våren för att se om myndigheten kan bidra till att arbetsmetoden 

sprids. 

 

MRSA i grisbesättningar 

Med anledning av problematiken i grannländerna har jordbruksverket initierat ett nytt projekt där 

screening ska genomföras för att se hur stort problemet är i grisnäringen. Därefter ska projektet arbeta 

vidare med hygienrekommendationer. Screeningen troligen klar i januari. Axana med från SoS och Eva 

Gustafsson med från Smittskyddsläkarna. 

 

Uppdatering av hemsidetext. 

Åtgärd: Axana påbörjar texten. Skickas till gruppen innan nästa möte. 

 

Patienthotellfråga från förra mötet 

Åtgärd: IVO kunde inte delta. Inbjuds till nästa möte.  

 

Frågor från agendan som får tas upp vid nästa möte 

Hur kommer vårdhygien in i huvudprocesserna i landstingens ledningssystem 
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Frågor till IVO: Patienthotell, Hygien på gruppboende, Infektionsfrågor vid inspektion på AKM 

 

Nästa möte  
3 mars 2015 kl 8.30-10.30 på Folkhälsomyndigheten 

18 maj 2015 på Folkhälsomyndigheten 

 

 

Vid pennan/ datorn 

Inga 
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