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Styrelsens verksamhetsplan 2014 - 2015 

Bakgrund 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt 

intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso-, sjuk- och 

tandvård samt inom veterinärmedicinsk verksamhet i syfte att främja god och säker vård för 

patienter. Föreningen ska verka för att stärka professionell kompetens, samverkan och 

erfarenhetsutbyte inom föreningen. 

 

Mål 
Föreningens mål är enligt stadgarna att 

 anordna studiedagar, de sk. Hygiendagarna, för föreningens medlemmar 

med information och diskussion inom föreningens intresseområden. 

 verka som remissinstans åt myndigheter och organisationer i frågor som rör 

föreningens ändamål 

 driva utbildnings-, kvalitets-, material- och metodutvecklingsfrågor som främjar 

föreningens ändamål 

 samverka med föreningar med motsvarande ändamål i andra länder 

 

Aktiviteter 
 sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan 

www.sfvh.se  

 erbjuda utbildning i användning och utformning av den nya hemsidan till sektionernas 

webbansvariga   

 arrangera hygiendagar 2015  
 utse pristagare till Svenska hygienpriset 2015 och dela ut detsamma 
 delta i SIS/TK 572 och 573 - Kvalitet inom vård och omsorg för äldre 

 ingå i förvaltningsgrupp för CeHis IT-stöd ”Infektionsverktyget” 

 ingå i styrgrupp för PRISS (ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas) 

 ingå i informell samarbetsgrupp för vårdhygieniska frågor på humansidan tillsammans 

med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKL och Smittskyddsläkarföreningen 

 ingå i Folkhälsomyndighetens intressentgrupp för ett projekt rörande beräkning av 

samhällskostnader för antibiotikaresistens 

 ingå i Socialstyrelsens arbetsgrupp för att ta fram expertdokument ”Hundar i vård och 

omsorg” 

 ingå i Socialstyrelsens expert/sakkunniggrupper för översyn av nationella 

vaccinationsprogram 

 ingå i Sollefteå lärcenters ledningsgrupp för YH-utbildning till Instrument och 

steriltekniker 

 ingå i Yrkeshögskolan Göteborgs ledningsgrupp för YH-utbildning till Instrument och 

steriltekniker 

 ingå i Socialstyrelsens referens- och arbetsgrupp för utvärdering av Smittskyddslagen  

 revidera dokumentet HITÅT (Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar) 

 ingå i samverkansgrupp med Swedish Medtech för att revidera dokumentet 

Låneinstrument   
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