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Folkhälsomyndigheten 
Nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande 
ansvar för folkhälsofrågor. 
Myndigheten är en sammanslagning av 
Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de 
delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och 
folkhälsorapportering. 
 
I praktiken är uppdraget oförändrat inom antibiotika-, 
antibiotikaresistensområdet och vårdhygien, men det har 
tydliggjorts mer. 
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Instruktion för Folkhälsomyndigheten  
ang antibiotika och vårdhygien 

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos 
människor och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt 
förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt främja 
insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell 
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, 

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, 
analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan 
antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör 
vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, 

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och 
allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om 
antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens, 
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Förr 

. inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma frågor som rör annan 
mikrobiell resistens än antibiotikaresistens, vårdrelaterade sjukdomar och 
vårdhygien. 

Nu 

verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och 
aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än 
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och 
vårdhygien 

 

Instruktion för 
Folkhälsomyndigheten jmf SMI 
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Organisation 
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Enheten för antibiotika och 
vårdhygien 
• Enhetschef Malin Grape 

• Läkare 
– Infektionsläkare 
– Kliniska bakteriologer 
– Allmänläkare 

• Hygiensjuksköterska 

• Apotekare 

• Mikrobiologer 

• Utredare 
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Samverkan med myndigheter och 
organisationer 
 
 Nationell VH-grupp 
 Folkhälsomyndigheten sammankallande 
 
 Nationell myndighetssamverkan för ABR o VRI 

 
 Samverkansgrupp med Socialstyrelsen (ABR o VRI) 

 
 Grupper inom SFVH 

– Nordiska hygiensjuksköterskekonferensen 2014 
– Svenska Hygienpriset 
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Samverkan med myndigheter och 
organisationer 

 
 SKL 

 
– PPM-BHK 
– PPM-VRI 
– Nationell satsning mot VRI 
 
 Infektionsverktyget 

 
 Socialstyrelsen 
 Hund i vård och omsorg 
 Handlingsplan för mässling och röda hund 
 Förebyggande av spridning av multiresistenta bakterier från 

människor till djur 
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Samverkan med hälso-och 
sjukvården 
Nätverk 

• Vårdhygieniska kontaktpersoner  
– träff en gång per år 

 

• ARB (tidigare MRSA) nätverk 
– träff en gång per år 
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Internationellt arbete 
Europa 

ECDC 
– Folkhälsomyndigheten är koordinerande myndighet i Sverige 

 
HAI-net (nätverk för VRI) 
HALT 
Euro-PPS 
ICU-PPS 
 
TRICE, utbildning inom vårdhygien 
 
AMR 
 
Enheten för AB och VH är kontaktpersoner 

www.ecdc.europa.eu 
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http://www.ecdc.eu/
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Internationellt arbete 
WHO 

• AMR-möte och utveckling av standard för internationell 
övervakning av antibiotikaresistens 

 

• Folkhälsomyndigheten WHO Collaborating Centre inom 
antibiotikaresistens? 

 

• Årlig rapportering av vissa smittsamma sjukdomar. 
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Aktuellt just nu förutom  
deltagande i olika grupper 
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Svenska HALT-2014 
 
Mätning av VRI och AB-förbrukning inom SÄBO 

 Mätning 31 mars- 17 april 

 63 kommuner 

 ca 13000 vårdplatser 

 

Planerar för ytterligare mätningar med ett webbsystem 
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Kunskapsunderlag  
 

• Nordiskt samarbete - samarbetsformer diskuteras 

 

• Kunskapsunderlag – legionella 
– Enheter: Parasitologi, livsmedels- och vattenburen smitta / Zoonoser och 

beredskap 
– Avsnitt om förebyggande arbete inom sjukvård 

 

• Rena händer räddar liv 
– Tillsammans med SKL 
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NHV 
 

o  Handledning av studenter som skriver projektarbete 

o  Fördelat på flera handledare 
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BARN – baltic antibiotic 
resistance network 
• Estland, Georgien, Kaliningrad, Lettland, Litauen, nordvästra 

Ryssland, Moldavien, Norge, Sverige, Ukraina, Vitryssland 

• 3 områden: vårdhygien, laboratoriedisagnostik och surveillance, 
Strama-arbete 

• delprojekt: Antibiotikaprofylax vid kirurgi, ESBL-surveillance, 
handhygien, Happy Audit 
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Genomgång av samarbetsformer 
med hälso- och sjukvård 
  
  

– WS med smittskyddsenheter under våren 
 
– WS med vårdhygiennätverket i höst 
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Samarbete och samverkan 
är viktiga 
framgångsfaktorer i arbetet 
med VRI och ABR 
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