Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2014-11-11
Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Stockholm
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Monica Palmö, Lena Engman, Elisabeth
Gebring, Katja Urwitz Iversen, Carina Hartmann och Anne Clöve (efter lunch)
Frånvarande: Peter Lundholm
Föregående minnesanteckningar
Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 7
oktober 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se.
Inkomna remisser
SIS
Det har kommit in 5 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Dessa
distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Katja Urwitz Iversen.
Remissvar med kommentarer tillhandahålls av Katja Urwitz Iversen och Ann Tammelin.
Socialdepartementet
SFVH har besvarat en remiss angående Förslag till ny nordisk utbildning i
vårdhygien/smittskydd och en remiss som bl.a. rör förslag till ny hälso- och sjukvårdsdatalag
(Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23). Remisser och remissvar finns på
www.sfvh.se.
Hygiendagarna 2015
Några teman för dagarna är Legionella, Implementering, Vårdhygien i primärvården och
Clostridium difficile.
Länk till anmälan har lagts ut på www.sfvh.se den 16 oktober.
Arbetsgrupper
Styrelsen godkände projektplaner för Svenska Hygienpriset 2015 och Revision av HITÅT.
Inkomna skrivelser
Från Swedish Medtech
Se föregående minnesanteckningar från styrelsemöte 2014-10-07. Efter återkoppling till
Swedish Medtech per mail med önskemål att få ta del av uppdraget från Socialstyrelsen
visade det sig vid telefonkontakt att ett formellt uppdrag ej kommit till Swedish Medtech. Vi
avvaktar ny kontakt från Swedish Medtech då de fått sådant uppdrag.
SIS
Styrelsen beslutade att SFVH ska betala deltagaravgift i TK 527 för 2015 (10.000:-). TK 527
har tidigare utarbetat SIS-TS 39:2012 Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande
av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande krav. Under 2015 kommer gruppen
huvudsakligen bevaka arbetet i den europeiska gruppen CEN/TC 156/WG 18 som arbetar
med en standard för sjukhusventilation.
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Internationellt arbete
Medlemsmöte för EUNETIPS kommer att hållas i Lyon den 15 november. Monica Ling-Roos
har ombetts vara SFVH:s observatör.
Datum för kommande styrelsemöten
18/12 2014.
28/1, 17/2, 10/3, 14/4 och 4/6 2015.
Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet.

2

