Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2014-08-27
Plats: Konferensrum Zinken, Södersjukhuset, Stockholm
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Lena Engman, Elisabeth Gebring, Katja
Urwitz Iversen, Peter Lundholm och Carina Hartmann
Frånvarande: Anne Clöve, Monica Palmö
Föregående minnesanteckningar
Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 3
juni 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se.
Inkomna remisser
Socialdepartementet
Departementspromemorian Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23. Remissen
kommer att läggas ut på www.sfvh.se för synpunkter från medlemmarna.
SIS
Det har kommit in 12 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Dessa
distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Katja Urwitz Iversen.
Hygiendagarna 2015
Dagarna kommer hållas i Umeå 15 – 17 april med Folkets Hus som lokal. Konferensavgiften
fastställdes till 2.600:- för tre dagars deltagande och 1.500:- för en dags deltagande.
Utställaravgiften fastställdes till 12.000:-.
Diarieföring
Ny rutin för diarieföring fastställdes. Läggs ut på www.sfvh.se.
PRISS (Protesrelaterade infektioner ska stoppas)
Projektet är avslutat. Rekommendationerna från expertgrupp 4 ”Optimal operationsmiljö vid
protesoperationer i knä och höft” godkändes. Information om projektet samt
rekommendationer från expertgrupp 1 – 4 finns på www.patientforsakring.se/PRISS.html.
Inkomna skrivelser
Från Socialstyrelsen
Lista över deltagare i expertgrupper och sakkunniggrupper för framtagande av vetenskapligt
underlag och bedömning avseende särskild vaccination mot hepatit B, influensa,
pneumokocker och tuberkulos. SFVH representeras av Ingemar Qvarfordt i sakkunniggrupp
för tuberkulos.
Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan
Ann Tammelin rapporterade från möte 140527. Minnesanteckningar läggs ut på www.sfvh.se.
Nästa möte är den 22 september 2014.
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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 tagit emot en enkät angående handhygien från EUNETIPS. Katja Urwitz Iversen
kontaktar EUNETIPS för att få information om syftet med enkäten.
Kommande konferenser arrangerade av nordiska systerföreningar:
NFSH, Hamar, 14-16 oktober 2014. Katja Urwitz Iversen representerar SFVH.
DKCS, Nyborg Strand, 29-30 oktober 2014. Monica Palmö representerar SFVH.
Arbetsgrupper
Revidering av riktlinjerna för låneinstrument
Styrelsen beslutade att godkänna projektplanen för Samverkansgrupp mellan Swedish
Medtech och SFVH avseende Riktlinje för låneinstrument och checklista. Publiceras på
www.sfvh.se.
Övriga frågor
Ingemar Qvarfordt informerade om att Socialstyrelsen beslutat avsluta sin översyn av
personrelaterat smittskydd. I referensgrupp har SFVH representerats av hygienläkare Ingemar
Qvarfordt och hygiensjuksköterska Annethe Thegel och i kriteriegrupp av hygienläkare Eva
Melander och hygiensjuksköterska Ann-Mari Gustavsson.
YH-utbildningar till Steriltekniker planeras starta i Nyköping och Stockholm. Utbildningsansvariga har tagit inledande kontakter med SFVH.
YH-utbildningen till Steriltekniker i Göteborg är vilande tills vidare.
Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet.
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