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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2014-10-07 
 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Stockholm  

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Monica Palmö, Lena Engman, Elisabeth 

Gebring, Katja Urwitz Iversen och Carina Hartmann 

Frånvarande: Anne Clöve, Peter Lundholm 

 

Föregående minnesanteckningar 

Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 

27 augusti 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se.  

 

Inkomna remisser 

SIS 

Det har kommit in 10 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Dessa 

distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Katja Urwitz Iversen. 

Remisserna angående TS39 och Kvalitet i omsorg besvaras med kommentarer. Remissvar 

med kommentarer tillhandahålls av Katja Urwitz Iversen och Ann Tammelin. 

 

Hygiendagarna 2015 

Några teman för dagarna är Legionella, Implementering, Vårdhygien i primärvården och 

Clostridium difficile. 

Länk till anmälan kommer att läggas ut under oktober. Inbjudan till utställare kommer att 

skickas ut under oktober. 

 

Expertgrupp för vårdhund 

Birgitta Lytsy deltog under våren 2014 som SFVH:s representant i ”Expertgruppen vårdhund” 

vars uppgift är att skriva ett dokument som kompletterar Socialstyrelsens skrift ”Hundar  

i vård och omsorg, Vägledning till gällande regelverk” (ISBN 978-91-7555-203-3). 

Expertgruppen består av representanter för organisationer såsom Astma- och allergiförbundet, 

Sveriges Veterinärförbund, Svenska Läkaresällskapet m.fl. Det dokument gruppen åtagit sig 

att skriva ska ge vägledning till hur man praktiskt ska hantera hund i vård och omsorg med 

hänsyn till den lagstiftning som beskrivs i Socialstyrelsens skrift. Birgitta Lytsys uppdrag var 

att skriva den del av dokumentet som beskriver de vårdhygieniska aspekterna. Sedan hon 

överlämnat sitt deldokument till gruppen beslutade denna vid möte den 22/5 2014 be Birgitta 

Lytsy revidera sin text då denna uppfattades som ”problematisk”.  Birgitta Lytsy förankrade 

sin text med SFVH:s styrelse, vilket hon återkopplade till expertgruppen. Denna valde då att 

arbeta vidare utan medverkan av SFVH. Ingemar Qvarfordt har tillskrivit expertgruppen den 

1/9 2014 och beklagar att gruppen inte kan acceptera den text som är författad av 

vårdhygienisk expertis utifrån utgångspunkten ”att hundar i vården måste brukas så att 

smittrisken för patienter och omsorgstagare minimeras, i analogi med de krav vi ställer på 

vårdpersonal, allt i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, smittskyddslagen och övriga 

relevanta författningar på området.” 
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Inkomna skrivelser 

Från Swedish Medtech 

Swedish Medtech beskriver i mail att de fått i uppdrag av Socialstyrelsen att sammanställa ett 

kunskaps- och utbildningsmaterial som beskriver relevant medicinteknik samt 

medicinteknikens roll i och betydelse för att lyckas i kampen mot VRI och 

antibiotikaresistens. Man önskar synpunkter från SFVH.  

Styrelsen beslutar återkoppla till Swedish Medtech med ett önskemål att få ta del av 

uppdraget innan vi fattar beslut om eventuell medverkan.  

 

Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan 

Ann Tammelin rapporterade från möte 140922. Minnesanteckningar läggs ut på www.sfvh.se. 

Nästa möte är den 17 december 2014. 

 

Internationellt arbete 

Katja Urwitz Iversen har kontaktat EUNETIPS för att få information om syftet med tidigare 

utsänd enkät. Då inget svar kommit från EUNETIPS avstår vi från att besvara enkäten. Katja 

Urwitz Iversen skriver brev till EUNETIPS angående kommunikation och förväntningar i 

samarbetet mellan SFVH och EUNETIPS. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

11/11 och 18/12 2014.  

28/1, 17/2, 10/3, 14/4 och 4/6 2015. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 

http://www.sfvh.se/

