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Minnesanteckningar från första mötet i Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan (5S?) 130219  
Närvarande 
Från SoS Inger Riesenfeld-Örn, Axana Haggar, från SKL Petra Hasselqvist, Ulrika Eriksson, från SFVH Ann 
Tammelin, Anne Clöve och från SMI Olle Aspevall, Inga Zetterqvist  
 
Syftet med gruppen är att samla de aktörer som arbetar med vårdhygien inom humansidan på nationell nivå för 
att tillsammans identifiera viktiga och aktuella vårdhygieniska områden, hålla varandra informerade om 
aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.  
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Smittskyddsinstitutet 
(SMI) och Socialstyrelsen (SoS) är representerade i gruppen. 

Gruppen kan föreslå viktiga områden att arbeta med och rapportera vidare till respektive 
myndighet/organisation 

 
Gruppens sammansättning 
Saknas några viktiga aktörer?  
Aktörer som nämndes var nya tillsynsmyndigheten, kommunikatörer, smittskyddsläkarna, stramanätverket, 
arbetsmiljöverket 
Åtgärd: Återkommer till frågan när gruppen träffas igen 
 
Gruppens namn 
Förslag 

• 5S – vårdhygien 
• Nationell grupp för vårdhygienfrågor 
• Samverkansgrupp för vårdhygien 

Fler förslag?  
Åtgärd: Fundera till nästa möte. 
 
Information utåt om gruppen 
Läggs ut på hemsidorna och informeras på det sätt som varje myndighet/organisation finner lämpligt. 
Åtgärd: Inger skriver ett förslag till text som ska läggas ut som en egen flik på SoS under ”Nationell 
samverkansfunktion”. Sedan använder vi samma text som grund för information på våra sidor. 
En övergripande presentation av pågående och planerade arbeten inom vårdhygien 
SoS 
Regeringsuppdrag Nationell samverkansfunktion  
I uppdraget ingår ta fram en övergripande kommunikationsstrategi. SKL och SFVH är intresserade av att haka på 
Reviderade hygienföreskriften är på remiss 
Uppföljning av vårdgivarnas arbete med patientsäkerhet – städning lyfts som område att titta på 
SKL 
PPM-VRI och PPM-BHK 
Validera PPM-VRI metoden 
Intervjustudie under våren om hur resultaten från mätningarna används 
Infektionsverktyget 
Rena händer rädda liv (tillsammans med SMI)  

Inspirationsdag den 7 maj och utvärderingsenkät av materialet 
Samarbete med Strama Stockholm om antibiotikakoncept 
VRISS-UVI. Planering med Skåne 
SFVH 
Studiedagar i Örebro 
Remissmottagare 
SIS arbete 
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• Äldreboenden och hemsjukvård 
• Ventilation i operationssal 

  
Deltar i IFIC arbete 
Sterilsektionen deltar i internationella arbetsgrupper 
Läkarsektionen har arbetat under hösten med att ta fram målbeskrivning för när vårdhygien blir en egen 
medicinsk specialitet. Starten för den egna specialiteten är dock framskjutet. 
SMI 
HALT-2 
Kunskapsunderlag för ESBL och norovirus på väg 
Planeringsarbete pågår för gemensamma nordiska kunskapsunderlag 
Rena händer räddar liv tillsammans med SKL – se aktiviteter under SKL 
Angelägna områden  
SFVH lyfter betydelsen av en säkrad utbildning.  

• Vad händer med NHV och diplomutbildningen efter utvärderingen av skolan. 
• Sterilteknikerutbildningen är idag en YH utbildning. Vartannat år prövas om utbildningen ska finnas 

kvar. Utbildningar styrs av arbetsmarknadens behov vilket ger en osäkerhet. 
Efterfrågar arbetsgivarna utbildning. Kan SoS ställa krav på att utbildning finns. 

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

• Legionella 
Finns det något aktuellt kunskapsunderlag? 
2006 publicerade ett underlag från Boverket och SMI. En ny arbetsgrupp på SMI ska precis starta upp 
ett legionellarbete 

• Hygien och antibiotikafrågor i skolan  
Nästa möte 3 juni kl 9-11 på SMI 
 
SMI 130220 
Inga Zetterqvist 
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