
Folkhälsomyndighetens
vårdhygienska arbete -
uppdatering
Anneli Carlander

Enhetschef Övervakning och Samordning

191105





Övervakning och Samordning

Övervakning: 
antibiotikaresistens, 

VRI, försäljning 

Övervakning: 

livsmedel, vatten, 

vektorburna 

Samordning 

smittskydd

Vatten/Klimat  

Förvaltning 
Sminet 3
/Support 
Sminet 2 



Övervakning och Samordning

Övervakning: 
antibiotikaresistens, 

VRI, försäljning 

Samordning 

smittskydd



HALT

• E-publikation –nytt format för 2018

• På gång: HALT-data presenteras i FolkhälsoData och 

FolkhälsoStudio

– 16 olika dataset

– Tre nivåer planerade:

• Nationell

• Regional

• (Kommun) – Oklart vad som kan visas pga. GDPR

– Målgrupp: MAS, Vårdhygien, Strama, personal/chefer SÄBO, personer som 

arbetar med kvalitetsutveckling/patientsäkerhet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/infektioner-och-antibiotika-hos-aldre-pa-sarskilt-boende/?pub=62717


Antal vårdtagare och kommuner som deltagit i HALT 

År

105 kommuner 129 kommuner 153 kommuner 142 kommuner



Förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare på SÄBO-

plats respektive kortidsvårdsplats, HALT 2018



Andel personer med en VRI i hud och mjukdelar 

kombinerad med eventuell förekomst av sår, 2018



• Ingen mätning hösten 2019

• Fohm genomför nu en översyn – hur vi ska förvalta 

mätningen, kostnader, frekvens på framtida mätningar. 

• När översynen är klar återkommer vi med information om 

de framtida mätningarna.

HALT 2019



• -lokalt förbättringsarbete

• -via MSB medel bekostat en utbyggnad av funktionaliteten i 

Infektionsverktyget för att kunna analysera och 

sammanställa data på nationell nivå

• Status: avtal nästan klart (inväntar besked från Inera)

• -í nästa steg datauttag, främst inriktade på validering av 

data

• -godkännande från regioner?

Infektionsverktyget Fohm



Revidering av kunskapsunderlag om MRSA 
hos personal inom vård och omsorg

•Publikation: Vintern 2020/2021

•Format: Tvådelat dokument
– Kunskapsunderlag

– Rekommendationer

112019-11-06



Hittills

• Genomgång av den juridiska situationen enl:

122019-11-06



Hittills forts.

• Genomgång av definitioner och begrepp:

• Inventering av lokala rutiner har gjorts och sammanställts 
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I dagsläget

• Litteratursökning

– För att få en bättre bild av kunskapsområdet och ha aktuella källor görs detta

med hjälp av informationsspecialist. 

• Uppföljande frågor till smittskyddsenheterna

– Utifrån svaren som fåtts i inventeringen skickas riktade frågor till respektive 

region

• Enkät

– Frågor kring genomförda smittspårningar kommer att skickas till smittskydden

142019-11-06



Kunskapsunderlag CDI
Del 1

• Utvärdera kunskapsunderlaget
när det gäller användbarhet, 
utformning och spridning dvs
implementering

Del 2

• Kartlägga erfarenheter av
epidemiologisk spridning med
CDI

2019-11-0615



Legionella i vården -
kunskapssammanställning

• Identifierat behov vid arbete med 
kunskapssammanställningen Legionella i miljön

•Relaterar till tidigare och pågående arbete med 
övergripande kunskapssammanställning om legionella i 
miljön

•Komplement till andra 
riktlinjer



Legionella i vården

•Synergier

– Objektburen smitta – vägledning till kommunerna

– Revidering av allmänna råd för bassängbad, mer om 

legionella (ffa spabad)

– Tillsynsvägledning för vårdlokaler

•Utmaningar

– Bredd och avgränsningar

– Avsaknad av evidens

– Variationer i befintliga underlag och rekommendationer 

– Ansats om ”aktionsvärden”



Rena händer

• Enkät ang material och webbsida (delwebb)
juni 2019

• Fortsatt arbete med analys och slutsatser

• Huvudresultat

Arbetsmodell och webbsida är kända

Vanligt med regional anpassning av materialet

Webbsida och utbildningsmaterial behöver anpassas till kommunal vård och 

omsorg bl. a gällande layout, bildmaner och språk 

Behov av tydligare koppling till helheten i basala hygienrutiner

Önskemål om ”chefspaket”

Önskemål om korta filmer och interaktiva kunskapstest, gärna mer 

humoristiskt

2019-11-0618
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Svensk författningssamling SFS 2013:1020
Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Särskilda uppgifter

3 § Myndigheten ska särskilt

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,


