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Nationella samverkansgrupper (NSG)

• Metoder för kunskapsstöd

• Nationella kvalitetsregister

• Uppföljning och analys 

• Läkemedel/medicinteknik

• Forskning/Life Science

• Patientsäkerhet

• Strukturerad vårdinformation

• Stöd för utveckling 

Uppdrag varierar beroende på område

• Utser expert-, projekt-, 
referensgrupper

• Omvärldsbevakning
• Annat

➢ Sjukvårdsregionala representanter
➢ Stöd från nationell stödfunktion

vid SKR
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Ledamöter i NAG Vårdhygien

Under våren 2019 nominerades medlemmar till NAG Vårdhygien av de sex 
sjukvårdsregionerna, Svenska Hygienläkarföreningen (SHLF) och 
Hygiensjuksköterskesektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien.

NSG Patientsäkerhet utsåg: 

• Ann Tammelin, Hygienläkare Stockholm (SHLF) Gruppens ordförande
• Anders Lindblom, Smittskydds- och hygienläkare Dalarna (Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion) 
• Anna Gröneberg, MAS Kungsbacka (Västra sjukvårdsregionen) 
• Birgitta Lytsy, Hygienläkare Uppsala (Uppsala-Örebro sjukvårdsregion) 
• Charlotta Karlsson, Hygienläkare Växjö (Södra sjukvårdsregionen)

Barnledig HT 20-VT 21, vik. Hygiensjuksköterska Växjö Katarina Madehall
• Christina Cammerudh, Hygiensjuksköterska Linköping (Sydöstra 

sjukvårdsregionen och Hygiensjuksköterskesektionen) 
• Susanne Hansson-Frölander, Hygiensjuksköterska och enhetschef Luleå (Norra 

sjukvårdsregionen) 
• Susanne Wiklund, Hygiensjuksköterska Stockholm (Stockholm/Gotlands 

sjukvårdsregion) 





Vad har NAG Vh gjort sedan starten 

sept 2019?

• Utarbetat en Nationell strategi för vårdhygieniskt 

arbete

• Utarbetat en strategi för Nationell harmonisering av 

vårdhygieniska rekommendationer i Vårdhandboken

• Publicerat en lista med länkar till befintliga 

vårdhygieniska kunskapsstöd på 

https://kunskapsstyrningvard.se/

• Besvarat remisser/frågor från andra delar av 

kunskapsstyrningen (spirometri, obduktion, 

handskar, vaccination mm.)

https://kunskapsstyrningvard.se/


Nationell strategi för vårdhygieniskt arbete

Syftet med en Strategi för vårdhygieniskt arbete är att utveckla, 

samordna och leda det vårdhygieniska arbetet på alla vårdnivåer, för att 

uppnå målen för Nationell kunskapsstyrning. 

Strategin baseras på WHO:s 8 Core Components of Infection Prevention 

and Control Programmes.

Status

• Ett första förslag lämnat till NSG Patientsäkerhet i januari 2020

• Fördröjning i arbetet under våren pga pandemin

• Ett omarbetat förslag lämnat till NSG Patientsäkerhet i slutet av augusti 2020

• NSG Patientsäkerhet lyfte frågan till Kunskapsstyrningens Beredningsgrupp i 

nov-dec 2020

• Återkoppling början av mars 2021: strategin ska rubriceras Vägledning och ha 

fler referenser

• Omarbetat förslag lämnat till NSG Patientsäkerhet början av maj 2021

• Justeringar behöver göras



Utbildning och

träning (3)

Riktlinjer och

rutiner (2)

Systematiskt
kvalitets-

arbete (6)

Övervakning (4)

Omgivning som möjliggör

Lokaler och utrustning (8)

Bemanning, arbetsbelastning, beläggning (7)

Handlingsplan (1)



Nationell harmonisering av vårdhygieniska 

rekommendationer i Vårdhandboken

• Februari 2020 bad vi Vårdhandbokens råd och redaktion om ett möte 

för att diskutera uppdraget Nationell harmonisering av 

vårdhygieniska rekommendationer i Vårdhandboken. På grund av 

pandemin kunde mötet inte genomföras under våren

• Möte oktober 2020 då Vårdhandboken berättade om sitt arbete och 

vi om vårt uppdrag

• Ett förslag till Strategi för faktagranskning och nationell 

harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i 

Vårdhandboken lämnades till NSG Patientsäkerhet i mitten av dec 

2020

• Förslaget bifalls av Vårdhandbokens råd och redaktion

• I varje sjukvårdsregion utses en hygiensjuksköterska och en hygienläkare för att 

på arbetstid göra faktagranskning av Vårdhandboken

• Dessa 12 personer samarbetar för harmonisering av de vårdhygieniska 

rekommendationerna



Publicerat en lista med länkar till befintliga 

vårdhygieniska kunskapsstöd på 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/lankartillkunskapssto

d/kunskapsstodforvardhygien.1659.html

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/lankartillkunskapsstod/kunskapsstodforvardhygien.1659.html


Vad ska NAG Vh göra nu?

• Dialog med Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen om fördelning av ansvar för att ta 

fram vårdhygieniska kunskapsunderlag inom olika 

områden

• Initiera framtagande av kunskapsunderlag om 

Vårdrelaterad pneumoni och Medel och metoder för 

desinfektion

• Fortsatt arbete med Vägledning och Vårdhandboken


