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Minnesanteckningar Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor
Datum och tid
2018-10-18 kl. 09.30 – 16:00
Plats
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna.
Närvarande: Socialstyrelsen, SKL, SKL’s patientsäkerhetsnätverk, Svensk hygienläkarförening,
Svensk förening för Vårdhygien sektionen för hygiensjuksköterskor, Svensk förening för
Vårdhygien sektionen för tandvård, Föreningen för klinisk mikrobiologi,
Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen, Nationella Strama, Arbetsmiljöverket,
Riksföreningen för MAS-MAR, Folkhälsomyndigheten.
1. Välkomna samt presentation av nya medlemmar
2. Föregående minnesanteckningar
3. Informationsutbyte
Aktuellt på SKL
VRI proaktiv
Syftet med VRI proaktiv som finansieras av Vinnova är att ta fram ett system för
kontinuerlig uppföljning och prediktion av VRI med hjälp av algoritmer. Systemet har
även potential att utvecklas för att automatiskt följa upp andra typer av vårdskador.
Projektet har arbetat i testmiljö för två infektioner, UVI och sepsis. Postoperativa
sårinfektioner och pneumoni kommer också att införas i nästa steg. Ansökan till Vinnova
för steg tre är inlämnad.
Systemet i projektet består av monitorering, prediktion och larm. Steg två i projektet
visade att detta är möjligt. Optimalt med 3-4 landsting/regioner i projektet. I nuläget
SLL, Östergötland och Norrland. Flera kan delta i projektet även efter att eventuell
tilldelning av medel skett.
Läs mer www.stoppavri.nu
Nationell arbetsgrupp för vårdhygien
Kommer att ligga under Nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet där
Charlotta Nelsson är ordförande. Förutom Charlotta består samverkansgruppen av en
representant per sjukvårdsregion. De är Axel Roos, Marga Brisman, Elda Sparrelid, Per

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Sida
2 (6)

Lindgren och Maria Omberg. Agneta Andersson representerar SKL. Uppdragsbeskrivning
för arbetsgruppen för vårdhygien är på gång att tas fram. Nomineringsförfarande
kommer ut 2019.
Läs mer om arbetet i SKLs nyhetsbrev.
VRI-smart
Strama Stockholm och vårdhygien Stockholm är på gång att ta fram en webbutbildning
om VRI med namnet VRI-smart.
Fickkort om VRI
Önskemål om att SKL ska ta fram ett fickkort med kort fakta om vårdrelaterade
infektioner. Eventuellt aktuellt efter produktionen av e-utbildningen VRI-smart.
PPM VRI och PPM BHK
SKL har tagit beslut att mätningarna även ska genomföras 2019.
Infektionsverktyget
Det nationella arbetet fortsätter. Dokumentation från workshopen den 22 maj med
temat Infektionsverktyget – dröm eller mardröm? Bifogas som bilaga 1.
5 november genomför SKL en workshop kring analys av data från nationella mätningar.
Inbjudan bilaga 2.

Aktuellt på Arbetsmiljöverket
Smittrisker AFS 2018:4
Ny AFS börjar gälla 19 november. Genomgång av nyheter i föreskriften. Syfte: förtydliga
reglerna, tydliggöra att fler målgrupper berörs. Dubbelregleringar tas bort. Omfattar
endast smittrisker. Fokus på det förebyggande arbetet. När det gäller krav på
arbetskläder gäller det i dagsläget ej personlig assistans och förskolepersonal.
Läs mer om föreskriften Smittrisker AFS 2018:4
Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier ny kunskapssammanställning
(RAP 2018:6)
Ämnet har tidigare belysts ur patient- och folkhälsosynvinkel medan arbetsmiljöaspekterna inte utforskats i lika hög grad. Forskarnas uppdrag var att identifiera inom
vilka yrken och arbetsmiljöer medarbetare löper särskilda risker att smittas av
antibiotikaresistenta bakterier, att belysa vilka konsekvenserna blir för dem som
smittats och dessutom föreslå förebyggande åtgärder. Resultatet från rapporten visar på
stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakteriers konsekvenser för arbetsmiljö.
Läs mer om rapporten och se film om kunskapsunderlaget (6 min)
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Aktuellt på Socialstyrelsen
Regeringsuppdrag om patientsäkerhet
Nytt uppdrag att samordna och ta fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet.
Börjat med att undersöka hur andra länder gjort sina handlingsplaner. Rapport ska vara
färdig i december 2018. Två workshopar med övriga myndigheter och organisationer
genomförs i november. I ett senare skede workshop med intresseföreningar och
professionen. Önskemål från hygiensjuksköterskesektionen att arbetet med VRI och
vikten av samarbete med vårdhygienisk enhet lyfts fram.
Samlat stöd för patientsäkerhet
Socialstyrelsens portal, webbsajt för det nationella arbetet med patientsäkerhet. Ingång
för patientsäkerhetsarbete riktat mot kommuner är på gång att tas fram.
Markörbaserad journalgranskning
Nytt projekt med markörbaserad journalgranskning inom kommunen. Projektet innebär
även att ta fram en handbok.
Aktuellt inom tandvård
Sektionen för tandvård inom Svensk Förening för tandvård är på gång att ta fram ett
kunskapsunderlag om vårdhygien inom tandvård. Presenterades på ett
hygiensymposium för tandvård i oktober.
4. Inkomna ärenden/ frågor
Hur sprids informationen om utfallet av den prejudicerande domen angående
engångsärmar? (Smittskyddsläkarföreningen)
Önskemål om ytterligare förtydligande i Socialstyrelsens frågor och svar
angående domen och SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Exempel
från Region Skåne på att anpassa Basala hygienrutiner med text om lösärmar.
Riskbedömning och koppling till ledningsföreskriften. Ta med frågan till
kommande samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Läs mer om Region Skånes regler
Läs mer om domen på Arbetsdomstolen
Vem har ansvar för nationellt vårdhygienarbete och hur det för framtiden ska
organiseras? (Svenska hygienläkarföreningen)

Patientsäkerhet hos Socialstyrelsen. Folkhälsoperspektivet hos
Folkhälsomyndigheten. Invänta framtida Nationell arbetsgrupp för
vårdhygien. Goda erfarenheter från att samarbeta och stötta Nationell
arbetsgrupp Strama.
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Hur ska samarbetet se ut framöver med SKLs Nationell arbetsgrupp för
vårdhygien? (Svensk förening för Vårdhygien sektionen för
hygiensjuksköterskor)
När Nationell arbetsgrupp för vårdhygien är bildad ska dom erbjudas
plats i denna samverkansgrupp på samma sätt som Nationell arbetsgrupp
Strama i motsvarande grupp för Stramaarbete.
Erfarenheter av immunisering av personal? (Nationella Strama)
Enheten för HR- personal i Västra Götaland har tagit fram direktiv
gällande mässling. Dragit skiljelinje mellan personal som regelbundet
arbetar patientnära. Problem med dokumentation om vaccination av
personal. Region Skåne har infört krav på vaccination vid nyanställning.
Skillnad mot redan anställda. Lagkravet via Arbetsmiljöverket säger att
studenter eller arbetstagare inte ska behöva betala för vaccination.
Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinprogram är på väg att ta fram
nationella rekommendationer om personalvaccination.
Hur ser det ut med kunskap om och tillämpning av basal hygien på
särskilt boende? (Samverkansgrupp för Stramaarbete)
Kommunerna i landet deltar i SKLs PPM BHK sedan många år. Den totala
följsamheten för basala hygienrutiner och klädregler låg 2017 på 48,6 %
jämfört med slutenvårdens resultat på 74,1 %. Läs mer i SKLs
webbverktyg
Vad görs och vad kan vi göra? När det gäller följsamhet till handhygien så
kommer arbetsmodellen Rena händer räddar liv som
Folkhälsomyndigheten och SKL äger tillsammans 2019 anpassas till vård
och omsorg inom kommunen.
Nationell sammanställning av infektionsverktyget.
(Smittskyddsläkarföreningen)
Hur ser planerna ut framåt när det gäller nationell sammanställning?
Frågan bordlades till nästa möte då ingen representant för arbetsgruppen
deltog.
5. Övriga frågor och informationspunkter
Forskningsanslag via Vetenskapsrådet.
Forskningsanslag angående antibiotikaresistens och VRI. Identifiera
kunskapsluckor. Strategisk forskningsagenda. Hur ser du ut nationellt och
hur ser behoven ut?
Revidering av kunskapsöversikten: Smitta i förskolan.
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Ett av de mest nedladdade dokumenten på FOHM. Primär målgrupp
barnomsorgs personal. Framtida publikation kommer att bli en Epublikation. Eventuellt även en kortversion typ Halt i korthet eller
Swedres. Förfrågningar har gått ut för en referensgrupp till SKL, 1177,
SML, Barnläkarna och Smittskyddssjuksköterskorna, miljöinspektörer,
HYFS, privata förskolor, lärarförbundet och AV.
Nulägesrapport om projektet: Joint action, CAUTI.
EU-JAMRAI är ett treårigt projekt för att stötta medlemsländer för att
minska AMR och VRI. Ett av arbetspaketen handlar implementering av
evidensbaserade rutiner för att förebygga kateterrelaterad
urinvägsinfektion med hjälp av Genombrottsmodellen. Sverige har en
pilot i Växjö centrallasarett på två avdelningar. Kick off nästa vecka.
Luftfuktighetens påverkan på sterilgods sommaren 2018.
Enkät till alla vårdhygienenheter i september i regi av FOHM på begäran
av vårdhygien. Förfrågan om att få ta del av resultatet från SFVH´s
arbetsgrupp (Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till
åtgärder). Viktigt för framtiden att ta fram siffror på reella kostnader så
som Borås gjort. Huvudkostnaden är för fabriksförpackat material.
HALT- mätning av VRI, riskfaktorer och antibiotika på Särskilt boende
Årets mätning är snart igång. Den sker i kvalitetsregistret Senior Alert och
genomförs som en punktprevalens vecka 46-47 och är öppen för
efterregistrering vecka 48-49.
Nationella sammanställningen för 2017, ”Halt i korthet 2017”, visar på att
vårdtagare med akuta sår, operationssår eller svårläkta sår har över 20
gånger ökad risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion jämfört med
vårdtagare utan sår. 153 kommuner och 24 783 vårdtagare deltog 2017.
I höst arrangeras i samarbete med Nationella Strama och Senior alert en
helt ny webinarieserie på fyra delar som tillsammans bildar en helhet.
Innehåll: Vad är HALT och varför mäter vi? Hur utför jag en mätning.
Genomgång av metod och inmatning av data. Hur får jag ut enhetens
resultat samt nationell data? Genomgång av modul i kvalitetsregistret
Senior Alert. Att arbeta med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.
Allt spelas in och läggs ut på hemsidan för HALT. I år spelas dessutom två
temaföreläsningar på vardera 20 minuter in. Urinvägsinfektion hos äldre
- en alltför lätt diagnos? Svårläkta sår. När behöver antibiotika ordineras?
Målgrupp är all personal på SÄBO samt förskrivare. Filmerna är
finansierade av Nationella Strama och går att nå via HALT hemsidan.
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Läs Halt i korthet 2017
Filmer och webbinarier på hemsidan för HALT
Text om desinfektion på Folkhälsomyndighetens hemsida
Texten om desinfektion och internationella standarder har blivit
avpublicerad. Behov av revidering och uppdatering. Diskutera med SFVH
och Hygienläkarföreningen.
Dela minnesanteckningar med samverkan Strama?
Förslaget att dela minnesanteckningar för kännedom för att öka
informationsutbytet accepterades.
Publicering av minnesanteckningar från detta mötesforum
Det har inkommit önskemål om att minnesanteckningarna ska publiceras
publikt i syfte att vara lättillgängliga. Vi undersöker förutsättningar med
tanke på GDPR.
Nationella telefonmöten vårdhygien
Ett år har gått sedan telefonmötena började och FoHM planerar
utvärdering med en enkät. Input hittills har varit mycket positivt och att
det har blivit en spin-off effekt med mer öppen kommunikation.
Fortfarande tekniskt problem att inte alla deltagare stänger av
mikrofonen när de inte pratar dvs Mute – funktionen. Önskemål om att vi
skapar och skickar ut en praktisk instruktion.
Myndighetens Strategi för vårdhygieniskt arbete gäller till årsskiftet
Revidering påbörjad.
Antibiotikaforum 15 november
Inom ramen för den nationella samverkansfunktionen arrangeras
Antibiotikaforum. I år är temat förebyggande arbete och tre föreläsningar
kommer att handla om vårdhygien.
Läs mer om dagen
Förslag på tema till nästa möte i vår
Nationella arbetsgruppen för vårdhygien hos SKL och Infektionsverktyget.
6. Nästa möte
Tisdag 19 mars kl. 9.30-16.00 på Folkhälsomyndigheten
7. Mötet avslutades
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