Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Konferensrum Tanto, Södersjukhuset, Stockholm .
Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014, 10:00 – 16:00.
Deltagare från SFVH:s styrelse: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Katja Urwitz Iversen,
Anne Clöve, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Monica Palmö och Peter Lundholm.
Deltagare från sektionernas styrelser:
Steriltekniska sektionen: Bella Kajtatzi. Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie
Pålsson. Tandvårdssektionen: Ingegärd Lundgren Svensson. Läkarsektionen: Anders
Johansson och Carl-Johan Fraenkel.

Ingemar Qvarfordt hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.
Presentationsrunda.
Rapport från hygiensjuksköterskesektionen
 Utifrån en motion till sektionens årsmöte har man tillsatt en arbetsgrupp som ska ta
fram en kompetensbeskrivning för hygiensjuksköterska. I detta arbete får man stöd
från Svensk sjuksköterskeförening.
 Stort arbete har lagts ner på den Nordiska hygiensjuksköterskekonferens som kommer
att hållas i Göteborg 10 – 12 september.
 Man har skapat en undersida till sektionssidan på www.sfvh.se dit endast
sektionsmedlemmar kan logga in eftersom man ser det som värdefullt att ha ett slutet
diskussionsforum.
 Under året har hållits omkring 10 styrelsemöten, de flesta per telefon.
Rapport från steriltekniska sektionen
 Inom sektionen och i dess styrelse finns numera såväl steriltekniker som
medicintekniska ingenjörer.
 Man kommer hålla studiedagar på Skogshem, Lidingö under oktober 2014 där temat
blir ”Det vi inte vet tar vi reda på”. Studiedagarna brukar samla 140 – 160 deltagare. I
samband med studiedagarna hålls årsmöte. Till årsmötet 2013 inkom en motion om att
steriltekniska sektionen inom SFVH skulle läggas ner. Styrelsen har berett motionen
under året för diskussion och eventuellt beslut vid årsmötet 2014. Sektionen tillämpar
fortfarande brutet räkenskapsår och är momspliktig.
 Inom sektionen diskuteras bl.a. kvalitetsfrågor, framtidsperspektiv, utveckling sedan
utbildade steriltekniker kommit in i verksamheterna, förändrade processer kring
sterilisering och hopplockning av specialanpassade galler, den nya versionen av HB
600.




Två personer brukar varje år på sektionens bekostnad besöka den internationella
konferens som anordnas av WHFSS (World Forum for Hospital Sterile Supply).
Ann-Sofie Pålsson frågar hur man inom sektionen ser på kompetenskrav för personer
som utför sterilisering inom t.ex. primärvård och tandvård.

Rapport från tandvårdssektionen
 Sektionen har omkring 110 medlemmar, framförallt från den offentligt drivna
tandvården.
 Vartannat år anordnar man Hygiensymposium, en 1-dagsutbildning för medlemmarna
där man har ett brett vetenskapligt program. Senaste Hygiensymposiet hölls i Malmö
under februari 2014.
 Man samverkar med moderföreningen kring upplägg av programmet för föreningens
Hygiendagar och ser en stor anslutning av medlemmar till dessa.
 Instrumenthantering i praktiken är en stor fråga bland medlemmarna. Många
medlemmar sysslar med sterilisering utan kontakt med sterilcentraler inom
sjukvården. Styrelsen försöker i denna och andra frågor stötta medlemmarna genom
att besvara frågor från medlemmarna. Det kan vara svårt att upprätthålla kompetens
kring kvalitet och hygien hos små privata verksamheter.
 Sektionen medverkar vid tandläkarförbundets riksstämma.
Rapport från läkarsektionen
 Sektionen har 60-70 medlemmar. Styrelsen har 8-10 möten per år, alla per telefon.
Sektionen har ingen ekonomi.
 I oktober eller november arrangeras varje år ett höstmöte för medlemmarna. Vid mötet
2013 hade man ett tema kring operationsrum med inbjudna föreläsare, man
diskuterade även smittspårning vid MRB, fick information om målbeskrivning och
checklista för den nya läkarspecialiteten Vårdhygien och lyssnade på några inbjudna
myndighetsföreträdare. Vid mötet 2014 planeras inslag om Infektionsverktyget,
Clostridium difficile och presentationer av inbjudna personer från SKL, LÖF och
myndigheter.
 Man har via Svenska Läkaresällskapet besvarat remisser från SoS och
Socialdepartementet om specialitetsföreskriften, hepatit B-vaccination i det allmänna
vaccinationsprogrammet och samlad kunskapsstyrning.
 Man har skrivit brev till Arbetsmiljöverket angående svårigheter att tolka AFS
2005:01 (Mikrobiologiska arbetsmiljörisker) för vårdarbete.
Rapport från styrelsen
 Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som finns på www.sfvh.se.
 Man planerar och organiserar hygiendagar i Umeå 15-17/4 2015
 Arbetet med utformning och innehåll av ny hemsida fortsätter

Utbildningsfrågor
Anne Clöve berättade om vad som sker beträffande utbildning till steriltekniker:
En 1,5-årig utbildning ges som YH-utbildning av Sollefteå lärcenter. Det finns ett stort behov
av steriltekniker och det finns därför utrymme för fler utbildningar. I Göteborg har man
genomfört en utbildningsomgång, men utbildningen är därefter vilande pga. lärarbrist och
brist på praktikplatser. Såväl YH-myndigheten som utbildningsanordnare har förstått att det
finns en bristsituation. Utbildningar är på gång i Stockholm och Nyköping. I ett
europasamarbete mellan sju länder, det sk. VEDAS-projektet, har man tagit fram ett detaljerat
förslag till utbildningsplan. För svenska förhållanden är VEDAS-planen bara delvis tillämplig
eftersom delar av den föreslagna utbildningen ges på gymnasienivå i Sverige.
Steriltekniska sektionen och branschföreträdare vill att utbildningarna ska vara målrelaterade
och inte tidssatta, dvs. utbildningens längd är beroende av de studerandes förkunskaper.
Ingemar Qvarfordt berättade vad som sker beträffande utbildning i smittskydd/vårdhygien:

Utbildning i Smittskydd/Vårdhygien
• NHVs nedläggning

• NMR-S/ÄK-S organisationskommitté
• ÄK-S arbetsgrupp för ny utbildning
• NHVs befintliga studenter
• Göteborgs Universitets initiativ
NMR-S = Nordiska Ministerrådet för Social- och Hälsopolitik
ÄK-S = NMR-S’ ämbetsmannakommitté

Internationellt arbete
Katja Urwitz Iversen berättade om SFVH:s internationella arbete:

Diskussion om SFVH bör utöka det internationella arbetet. Frågeställningar som berördes:
Hur får föreningens medlemmar nytta av det internationella arbetet, vilka ekonomiska
resurser finns för internationellt arbete – konkurrerar t.ex. deltagande i SIS TK om samma
resurser, hur ser arbetsgivare på medlemmars deltagande i internationella möten, kan SFVH
stödja deltagande i IFIC:s SIG (special interest group) då dokument som tas fram inom en
sådan grupp kan vara vägledande i Sverige.
Anders informerade om att det inom ESCMID (European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases) bildats ett nätverk kallat European Committee for Infection Control
(EUCIC), länk https://www.escmid.org/research_projects/eucic/ som bl.a. har som syfte att
harmonisera vårdhygieniska riktlinjer och åtgärder i Europa och att koordinera vårdhygienisk
forskning
Hemsidan www.sfvh.se
 Hemsidan fungerar dåligt tillsammans med webläsaren Internet Explorer, bättre med
Google Chrome och Firefox. Eftersom många är hänvisade till Internet Explorer på
arbetet är det önskvärt med en bättre anpassning till denna webläsare. Ann kontaktar
HL-design med detta önskemål.
 Frågan om sektionsnyheter på förstasidan diskuterades. De nyheter som publiceras på
förstasidan ska beröra samtliga föreningsmedlemmar dvs. inte vara sektionsspecifika.
Övriga frågor
 Ann-Sofie Pålsson ställde fråga till styrelsen om SFVH:s samarbete med Swedish
Medtech. Styrelsen berättade om samarbetsprojektet med att revidera riktlinjen för
låneinstrument med syftet att få ett konsensusdokument.




Ann-Sofie Pålsson tog upp frågan om den gångna sommarens stora problem med hög
luftfuktighet som äventyrar steriliteten hos sterila en- och flergångsprodukter.
Styrelsen uppmanar till förslag om arbetsgrupp för att ta fram ett kunskapsunderlag.
Monica Palmö undrar om en veterinärsektion är på gång. Ingemar Qvarfordt har haft
kontakt med ordförande för Veterinär Vårdhygienförening som är intresserad av
utbyte av kunskap på Hygiendagarna, men inte nämnt något om sektion inom SFVH.

Idéer och förslag för kommande möte
 Information om Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan, länk
http://www.sfvh.se/nationell-grupp-for-vardhygienfragor
 Mer tid för information från sektionerna.
 Skicka in önskemål om vad man vill att andra sektioner ska berätta om.
Utvärdering av mötet
 Trevligt träffa andra sektionsstyrelser.
 Trevligt träffa moderföreningens styrelse.
 Bra att få höra vad som pågår inom de andra sektionerna.
 Trevligt att utbyta tankar.
Nytt möte planeras om ett år; tidpunkt diskuteras senare.
Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte.

Vid pennan
Ann Tammelin

