Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2014-06-03
Plats: Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Anne Clöve, Elisabeth Gebring, Katja
Urwitz Iversen, Monica Palmö, Peter Lundholm och Carina Hartmann
Frånvarande: Lena Engman
Föregående minnesanteckningar
Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 3
april 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se.
Inkomna remisser
Socialdepartementet
Departementspromemorian ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och
socialtjänst”. Svar från SFVH kommer att skickas senast 2014-06-19.
Socialstyrelsen
Dokumentet ”Vägledning hund i vård och omsorg”. Svar har lämnats av SFVH. Remiss och
svar publiceras på www.sfvh.se.
Dokumentet ”Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund”.
Svar har lämnats av SFVH. Remiss och svar publiceras på www.sfvh.se.
SIS
Det har kommit in tolv remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Dessa
distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Katja Urwitz Iversen.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2014 – 2015 fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se.
Inkomna skrivelser
Från föreningsmedlemmar
Från Birgitta Lytsy: Begäran om ekonomiskt stöd för advokatkostnader för en grupp studenter
på NHV. Önskemålet avslås. Ingemar Qvarfordt besvarar Birgitta Lytsys brev. Fråga och svar
diarieförs.
Från Anna Monica Carden: Fråga om hur SFVH ser på att personer som ej genomgått YHutbildning till steriltekniker anställs som ”steriltekniker”. Svar: Steriltekniker är ej skyddad
yrkestitel varför arbetsgivaren avgör kompetens för befattningen. Ingemar Qvarfordt besvarar
Anna Monica Cardens brev. Fråga och svar diarieförs.
Från Kerstin Möller: Fråga om det via SFVH kunde finnas något system för varning i
samband med utbrott/smittspridning på lokalt sjukhus. Svar: Är inte en uppgift för SFVH.
Ingemar Qvarfordt besvarar Kerstin Möllers brev. Fråga och svar diarieförs.
Från Ulrika Ransjö: Förfrågan om att på www.sfvh.se lägga ut en länk till GIPCN (Global
Infection Prevention and Control Network) som arrangeras av WHO. Beslutas att sådan länk
ska läggas ut. Katja Urwitz Iversen svarar Ulrika Ransjö.
Från Birgitta Lytsy: Förfrågan om att på www.sfvh.se lägga ut nyhetsbrev från IFIC. Svar:
Nyhetsbreven nås via IFIC:s hemsida som är länkad från www.sfvh.se. Katja Urwitz Iversen
svarar Birgitta Lytsy. Fråga och svar diarieförs.
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Från Folkhälsomyndigheten
SFVH har fått en inbjudan att delta i ”intressentgrupp för ett projekt rörande beräkning av
samhällskostnader för antibiotikaresistens”. Inbjudan har skickats till hälso- och
sjukvårdsdirektörer och representanter för myndigheter och organisationer som berörs av
konsekvenser av antibiotikaresistens. Vi tackar ”ja” till att delta i seminarium i augusti.
Inbjudan diarieförs.
Möte med representanter från sektionsstyrelserna
Kommer att hållas i Stockholm 2014-08-28. Syftet är utbyte av erfarenheter och åsikter om
föreningens angelägenheter.
Internationellt arbete
SFVH har fått möjlighet att nominera en kandidat till IFIC:s styrelse. Vi avstår, men kontaktar
de andra nordiska länderna för att höra om de avser nominera.
SFVH har i likhet med alla medlemsföreningar i konfederationen erbjudits möjlighet anmäla
intresse att i samarbete med IFIC:s styrelse arrangera IFIC:s årliga kongress år 2016. Vi
avstår.
Arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset
Riktlinjerna för Svenska Hygienpriset har reviderats. Ny version godkändes av styrelsen.
Publiceras på www.sfvh.se.
Övriga frågor
SFVH har skickat ett brev till statsepidemiolog Anders Tegnell angående innehåll i och
utformning av en ny utbildning i smittskydd och vårdhygien. Anders Tegnell är svensk
representant i en arbetsgrupp tillsatt av Ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor
(ÄK-S) vid Nordiska Ministerrådet för social- och hälsofrågor (NMR-S) med uppdrag att ge
förslag till sådan utbildning. Brevet publiceras på www.sfvh.se.

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet.
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