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Minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens
Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 190319
Närvarande: Socialstyrelsen, Svensk hygienläkarförening, Svensk förening för Vårdhygien:
Hygiensjuksköterskesektionen, Svensk förening för Vårdhygien: Tandvårdssektionen,
Föreningen för klinisk mikrobiologi, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen,
Arbetsmiljöverket, Riksföreningen för MAS-MAR, Folkhälsomyndigheten.
Förhinder: SKL, SKL’s patientsäkerhetsnätverk och Nationella Strama
Föregående minnesanteckningar
Korrigeringar: Socialstyrelsens inrapportering av regeringsuppdrag om patientsäkerhet ska vara
färdig december 2019.
Region Skåne har inte infört vaccinationskrav på nyanställda. Samtliga nyanställda tillfrågas om
de inte är eller tror sig vara immuna mot mässling. De erbjuds i så fall gratis
mässlingvaccination. Gäller även hepatit B och röda hund.
Informationsutbyte
Aktuellt på arbetsmiljöverket
Skador i samband med arbete

Arbetsmiljöverkets chefsjurist har gjort ett ställningstagande som innebär att, när det
konstaterats att en arbetstagare smittats i arbetet av en infektion som klassas som allmänfarlig
enligt smittskyddslagen, så ska arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 3
kap. 3.3 a § i arbetsmiljölagen. Det innebär att Arbetsmiljöverket måste inspektera arbetsstället
och att arbetsgivaren i vissa fall kan åtalsanmälas (det är dock ovanligt).
Handdesinfektion

Fråga från kemikalieinspektionen angående risk för resistensutveckling vid överanvändning av
handdesinfektion. Föreskriften SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, beskriver när
och hur korrekt utförd handdesinfektion ska utföras. Ingen känd resistensutveckling för
handdesinfektionsmedel. Lagstiftning angående patientsäkerhet är här överordnad.
Aktuellt på Socialstyrelsen
Nationell handlingsplan för patientsäkerhet

Arbetet med nationell handlingsplan för patientsäkerhet fortgår och är inne i ett intensivt skede.
Under våren fortsätter workshop-serien med expertgrupp inom patientsäkerhet,
samverkansgrupp med myndigheter och organisationer samt intressentgrupp med
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professionsföreningar, fackliga företrädare och patienter och närstående. Planen ska vara färdig
19 december 2019.
Socialstyrelsens webbsida

Arbete pågår med att uppdatera dokument på webbsidan. Material om tandvård och hygien
håller på att skapas.
Kunskapsstyrningen

Ansvariga personer för vårdhygien och infektionssjukdomar på Socialstyrelsen är utsedda.
Kassering av överblivet material

Inkommen fråga angående kassering av överblivet material som varit i hemmet hos
patient/brukare. Vad styr? Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:1 om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, 3 kap. 6 § har verksamhetschefen ansvar för
att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används på patienter.
Aktuellt på SKL
NAG vårdhygien

NSG patientsäkerhet håller på att ta fram en uppdragsbeskrivning för NAG vårdhygien, den
beräknas vara klar till NSGs nästa möte den 2 april. Därefter sker nominering till NAG
vårdhygien av regionernas patientsäkerhet.
NSG patientsäkerhet har i januari träffat Folkhälsomyndigheten för att prata om uppdrag
gällande vårdhygien.
Hygienläkarföreningen

Efterfrågar ansvar för övervakning av vårdrelaterade infektioner nationellt. Detta skulle kunna
falla under smittskyddsläkarnas översynsansvar, indikatorer skulle behövas. Föreningen deltar i
det gemensamma arbetet med inventering av befintliga kunskapsunderlag i ämnet som
Folkhälsomyndigheten initierat.
Hygiensjuksköterskesektionen

Dokumentet : ”Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder” är på väg
att revideras. Sammankallande för arbetsgrupp är ej ännu utsedd.
Hur kommer samarbetet med Samverkan vårdhygien och SKL´s nya NAG att se ut?
Så fort gruppen är formerad kommer de erbjudas en plats i denna samverkansgrupp. På samma
sätt som Nationella Strama har en plats i FOHMs Samverkan Strama.
Tandvårdssektionen

Nytt dokument med Rekommendationer för hygien inom tandvården kommer att lanseras i
samband med hygiendagarna i Visby 9-11 april.
Riksföreningen MAS/MAR

Rapporterade problem med att rattarna i tjänstebilarna för personal inom kommunen skadas av
direkt kontakt med handdesinfektion som ännu inte har hunnit torka in. Även golvytor hemma
hos patient/brukare påverkas av spill av handdesinfektionsmedel. När det gäller arbetskläder
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finns fortfarande problem med tolkningar av vem som ska utföra tvätt av arbetskläder i AFS
2018:4 Smittrisker.
Föreningen för klinisk mikrobiologi

Kort information om GENSAM, Vinnovaprojekt, nationell digital plattform för
sekvenshantering inom klinisk mikrobiologi. Projektet är nu i en behovsinventeringsfas. Förslag
på att redovisa arbetet med GENSAM på nästa möte i höst.
Infektionsläkarföreningen

Inget aktuellt angående vårdhygien.
Smittskyddsläkarföreningen

Inget utöver redan anmälda frågor om FOHMs tillsynsvägledning för lokaler inom vård och
omsorg samt nulägesrapport om infektionsverktyget. Båda finns med på dagens program.
Folkhälsomyndigheten

Enheten för antibiotika och vårdhygien. Kort information om det internationella arbetet där
ingången oftast varit antibiotikaresistens. Vårdhygien mer och mer självklar komponent i det
internationella antibiotikaarbetet.
Påbörjat samarbete med motsvarigheten till FOHM, det nationella folkhälsoinstitutet i
Mocambique. Projektet handlar om interventioner för att förbättra vårdhygien, provtagning och
antibiotikaförskrivning baserat på övervakningsdata över antibiotikaförskrivning, VRI och
resistens. Projekt tillsammans med Indien. Punktprevalensmätning av VRI och
antibiotikaförbrukning där vårdhygiensiska interventioner även ingår.
Även samarbete med Östersjönätverket där delar av Ryssland ingår tillsammans med bla
Ukraina och Moldavien.
WHO och GLASS ( WHO:s globala system för övervakning av antibiotikaresistens). Förfrågan
om att ta fram ett protokoll för punktprevalensmätningar av antibiotikaförbrukning och VRI i
länder där uppbyggnad av övervakningssystem fortfarande är mycket avlägset.
Nordiska ministerrådet. Arbete med ”Stewardship” för antibiotikaförskrivning och VRI i
samarbete mellan nordiska länderna och sju regioner i nordvästra Ryssland.
Inkomna ärenden/frågor
Ansvar för tillsyn av lokaler inom vård och omsorg.

Folkhälsomyndighetens vägledning är reviderad och har varit ute på remiss.
Presentation av Enheten för miljöhälsa.
Statusuppdatering kring ÖSA-projektet och nationell sammanställning från Infektionsverktyget
samt nulägesrapport om projektet: Joint Action, CAUTI.
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Enheten för övervakning och samordning.
ÖSA-projektet

MSB finansiering, projektet avslutat. SVEBAR resistensövervakning. Syfte, ge lokala experter
underlag. Nytt rapportverktyg framtaget tillsammans med Inera. Aggregerade data. Mål att få
med alla mikrobiologiska laboratorium. 19 av 25 laboratorier är nu anslutna. Alla
laboratoriesystem är representerade. Första rapporterna på blododlingar.
Infektionsverktyget

Hittills har flertalet av vårdgivare gett tillstånd för att dela data för nationella rapporter. Två
analysgruppsmöten har genomförts. Första steget är att validera data. Långt kvar till jämförbar
nationell data. Redan nu finns det flera goda exempel på hur man använder verktyget som går
att lyfta fram nationellt.
Önskemål från samverkansgruppen att Folkhälsomyndigheten skriver ihop kort information om
projektet att använda till Regionsledningarna.
Övriga frågor och informationspunkter
HALT nuläge

HALT mätning, rapport ” Halt i korthet 2018”, webbinarie-serie och fördjupningsfilmer
Presentation.
Regeringsuppdrag om effekter av värmebölja

Enheten för miljöhälsa ska i början av april återrapportera sitt regeringsuppdrag om
kunskapsstöd angående värmeböljor. Aspekter från vårdhygiens enkät angående erfarenheter
inom sjukvården av hög temperatur och hög relativ luftfuktighet sommaren 2018, har beaktats i
det arbetet.
MRSA

Påbörjat arbetet med revidering av kunskapsunderlaget och rekommendationerna från
Socialstyrelsen. Presentation.
JAMRAI WP6.2

Treårigt EU-projekt med ett och ett halvt år kvar. Handlar om att förebygga kateterrelaterad
urinvägsinfektion med evidensbaserade åtgärder. Systematiskt implementationsarbete som
bygger på genombrottsmetoden. En pilot genomförs för nuvarande vid Centrallasarettet i Växjö.
En ny inbjudan till en utvidgad pilot kommer att presenteras på nästa nationella telefonmöte för
vårdhygien. I JAMRAI ingår även flera andra delar bl. a. klok antibiotikaanvändning och
national action plans.
Påbörjat arbete med inventering och framtagande av vårdhygieniska kunskapsunderlag

FOHM har tagit initiativ till forum för inventering av befintliga och behov av framtida
kunskapsunderlag inom det vårdhygieniska området. Inbjudna organisationer är Socialstyrelsen,
SKL, Svenska hygienläkarföreningen och Svensk Förening för vårdhygien.
Syfte: Att göra en preliminär fördelning av huvudansvar för utarbetande av de
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kunskapsunderlag som är prioriterade eller i behov av snar uppdatering. Dessutom se om
ytterligare ansvariga aktörer kan identifieras för att bidra eller om något viktigt glömts bort eller
är nytillkommet.
Folkhälsomyndighetens strategi för arbete med vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
2015-2018

En reviderad version av strategin är under framtagande, den kommer i all väsentlighet att likna
den föregående och publiceras senare under året.
VRI proaktiv, ett nationellt innovations- och forskningsprojekt

Presentation av Pontus Naucler ECDC (tidigare Karolinska).
Årets STRAMA-dag är 22 maj

Plats World Trade Center, Stockholm.
Innehåll bl. a.:
• Gästföreläsare från WHO EURO om hur det går ute i världen
•

Nya behandlingsrekommendationer för öppenvård

•

Resultat från behandlingsstudie om tonsillit

•

Ny veterinärmedicinsk EU-lagstiftning och dess konsekvenser

•

Uppdatering kring antibiotikaronder

•

Ökande resistens mot Ciprofloxacin hos E. coli i blod – konsekvenser för behandling?

Sista anmälningsdag 8 april.
Nästa möte
Torsdagen den 7 november kl. 9.30-16.00 på Folkhälsomyndigheten.
Förslag på ämne att ta upp är vårdhygieniska aspekter på genterapi.

Mötet avslutades
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