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Hygienläkarförenings höstmöte/
önskemål!

•Engångsärmar i patientnära arbete i 
förhållande till föreskrifter om basal 
hygien i vård och omsorg

•Uppmärksamhetsmärkning av journaler
•Mycobacterium chimaera i värmeväxlare 

för thorax kirugi



Samlade Stödet 
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/
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•Om patientsäkerhet
•Systematiskt patientsäkerhetsarbete  

– Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 
2017:40)

– Handbok 2018

•Riskområden och vårdskador 
•Patientsäkerhetskulturen 
•Om en patient drabbas 



Termbanken  
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•Termbanken innehåller begrepp som har 
analyserats enligt terminologilärans

• Förankrats internt på Socialstyrelsen
• Remiss till kommuner, landsting, privata 

vårdgivare, myndigheter och andra 
organisationer. 

•Begreppen rekommenderas för 
användning inom fackområdet vård och 
omsorg.



Terminologi  
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•Tydliggöra begrepp och definitioner
- Vårdskada

- Skada
- Komplikation
- Risk
- Tillbud
- Avvikelse
- m.m.



Vem får göra vad i hälso- och 
sjukvården och tandvården? 
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•Tydliggör reglerna 
•Upplysningstjänsten  

– 2016 inkom 4000 frågor 

•Vad gäller i konkreta situationer  
•Topp 20 vanliga frågor 

(https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/vanligaste-fragorna)

- Vad är en verksamhetschef?
- Vem får ställa en diagnos på en patient?  



Analys av vårdrelaterade 
infektioner  
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•Utifrån markörbaserad journalgranskning 
•Över 58 000 journaler har granskats 

– 60 sjukhuset
– 2013- 2016
– 4,1 miljoner patienter drabbas av VRI ( ECDC) och 37 000 

EU-medborgare dör av en VRI/år-

•Uppföljning av vårdhygien/tjänster inom 
landstingen ( Lägesrapport april 2018)
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Mer Markörbaserad journalgranskning 
och vårdskador 
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• Inom hemsjukvård
- Rapport och handbok

•Primärvård 
•Psykiatri

- Nya utbildningsmanualer

- Man har börjat granska journaler 



Föreskrifter som kommer att 
uppdateras 
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•Användning av medicintekniska produkter 
i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1

•EU- förordning 
– Samarbete med Läkemedelsverket och IVO 

•Godkännande 
•Egentillverkning av medicintekniska 

produkter 
•Tillsyn 



Basal hygien i vård och omsorg? 
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•Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10
•Status: ”överväger stark”   

– Fel tolkning
– Terminologi  

•Föreskrifter och allmäna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.

•Handbok? 



Regeringsuppdrag till 
Socialstyrelsen  
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•Hur brister i kompetensförsörjning och 
bemanning kan påverka vårdskador  i hälso-
och sjukvården.
- läkare, sjuksköterskor och barnmorskor

•Uppdrag om estetiska behandlingar som kräver 
medicinsk kompetens
- Skydd för den enskilde 
- försäkringslösningar  



Regeringsuppdrag till 
Socialstyrelsen  
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•Klagomålsutredning 
- samarbete med IVO

- Förstudie om hur patienter och deras närstående ska kunna
anmäla klagomål samt hur man kommer att kunna dra
lärdom  från denna information

- Ta fram enhetlig nationell information som beskriver hur
patienter och deras närstående kan klaga på vården samt
genomföra insatser för att sprida information



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se


