Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2014-12-18
Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Stockholm
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Monica Palmö, Lena Engman, Elisabeth
Gebring, Katja Urwitz Iversen, Carina Hartmann, Anne Clöve och Peter Lundholm
Föregående minnesanteckningar
Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den
11 november 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse.
Inkomna remisser
SIS
Det har kommit in 4 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Remisser
med vårdhygienisk relevans distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och
besvaras av Katja Urwitz Iversen efter inkomna synpunkter.
Remissvar med kommentarer tillhandahålls av Katja Urwitz Iversen och Ann Tammelin. Lista
över inkomna remisser finns på www.sfvh.se / Om SFVH / SIS-arbete.
Socialstyrelsen
SFVH har fått ”Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till
myndighetsövergripande handlingsplan” (Dnr 3.2-43028/2014) på remiss från
Socialstyrelsen. Remissen finns utlagd på www.sfvh.se sedan den 10 december och mail har
gått ut till sektionsordförandena med uppmaning att be medlemmarna inkomma med
synpunkter till styrelsen senast 7 januari.
Hygiendagarna 2015
Programmet är i det närmaste klart och kommer att läggas ut på www.sfvh.se inom kort.
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.
Inkomna skrivelser
Från Läkarsektionen inom SFVH angående internationellt engagemang
Läkarsektionens styrelse har föreslagit att det internationella engagemanget inom föreningen
breddas:
”Läkarsektionens styrelse ställer sig positiv till ett ökat systematiskt och regelbundet internationellt engagemang
från SFVHs sida.
Antalet verksamma hygienläkare och hygiensjuksköterskor i Sverige är inte så stort, det understiger sannolikt
totalt 200. För att tillgodose ett ständigt behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte i allt som rör vårdhygien
behöver svenska hygienläkare och hygiensjuksköterskor ständigt samarbeta, inspireras och kommunicera med
kollegor i andra länder. Läkaresektionens styrelse skulle önska att information, erbjudanden, nomineringar och
frågor som når SFVHs moderstyrelse alltid vidarebefordras till övriga sektionsstyrelser för kännedom och
handläggning. Vi menar att SFVH bör ta fram en tydlig process, ett koncept om på vilket sätt SFVH ska delta
internationellt. Även om medlemmarna i SFVHs moderstyrelse av naturliga skäl ofta saknar tid och ekonomi att
delta internationellt på SFVH-mandat så kan det finnas andra medlemmar inom SFVH som borde kunna utses att
representera SFVH internationellt. Vi ser naturligtvis positivt på att SFVH bidrar ekonomiskt men förstår att
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resurser att klara detta oftast saknas. Men andra medlemmar inom SFVH bör då tillfrågas och nomineras enligt
en tydligt utformad process. Vi bedömer det som sannolikt att det ofta finns möjlighet bland SFVHs medlemmar
att delta i SFVHs internationella arbete, medlemmar som klarar finansiering för resor, möten och kongresser via
sina hemslandsting eller annan arbetsgivare. Läkarsektionen bedömer att alla SFVHs medlemmar har att vinna
på detta eftersom medlemmar som deltagit internationellt som representant för SFVH då naturligt ska återkoppla
till SFVH om den återkopplingen blir en del av konceptet.”

Styrelsen beslutar att se över föreningens Riktlinje för internationellt arbete (nuvarande
version fastställd november 2012), utveckla informationen om föreningens internationella
engagemang på www.sfvh.se / Om SFVH / Internationella engagemang, samt aktivt arbeta för
att föreningen är representerad på IFIC:s och EUNETIPS års- och medlemsmöten i de fall
någon föreningsmedlem (annan än styrelsemedlem) deltar i tillhörande konferens.
Från föreningsmedlem angående inrättande av stipendium
Susanne Wiklund har föreslagit att föreningen inrättar ett stipendium för deltagande i
internationella konferenser:
”Jag anser det oerhört betydelsefullt att svensk vårdhygien representeras på internationella kongresser. Om det
inte är inom ramen för representation för SFVH så inom ramen för enskilda forskningsstudier. Forskningen inom
svensk vårdhygien är i det närmaste obefintlig, och behöver utvecklas. Det vore värdefullt om SFVH bidrog med
ekonomiska stipendier för detta.”

Styrelsen beslutar utreda förslaget.
Från föreningsmedlem angående behov av kunskapsunderlag angående hög luftfuktighet
Helena Jakobsson har föreslagit att det tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram ett
kunskapsunderlag angående hög luftfuktighet:
”Sommarens väderlek med höga temperaturer och hög luftfuktighet har på sina håll ställt till med stora problem
för den svenska operationssjukvården. Detta har lett till många frågor för Vårdhygien, eftersom verksamheterna
har haft ett behov av råd och stöd i praktiska frågor om hur man skall hantera känsliga operationer såväl som
material i sterilförråd.
Vi upplevde svårigheter att få fram evidens på området som underlag för våra råd. Vi har diskuterat med
fastighetsförvaltare, ventilationstekniker såväl som andra vårdhygieniska enheter. En del råd kring gränsvärden
finns, däremot saknas konsekvensanalyser och handlingsplaner när gränsvärdena stiger över de
rekommenderade. Ställningstagande behövs kring vilka mätmetoder som rekommenderas, samt vilka åtgärder i
form av luftavfuktare, klimatanläggningar m.m. som kan vara vårdhygieniskt accepterade. Frågor som bör
belysas är såväl de akuta insatser som kan behöva göras, som mer långsiktigt vad gäller vilka krav på ny- och
ombyggnationer som bör ställas.
För att samordna och mer strukturerat gå igenom de kunskaper som finns på området, och utforma gemensamma
vårdhygieniska riktlinjer föreslår jag därför att SFVH utser en arbetsgrupp för frågan.”

Styrelsen bifaller förslaget om arbetsgrupp och beslutar att via hemsidan efterlysa en person
som kan vara sammankallande för en sådan grupp.
Från Patientförsäkringen LÖF angående fortsatt arbete med PRISS (Protesrelaterade
Infektioner Ska Stoppas)
Chefläkare Pelle Gustafson föreslår att en ny styrgrupp bildas för det fortsatta arbetet med
PRISS:
”Helt enligt planerna avslutades PRISS i sin första fas vid styrgruppsmötet i maj 2014, vg se punkt 8 i bifogade
anteckningar.
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Även om det fortsatta arbetet i PRISS nu präglas av lokalt implementeringsarbete, ser jag ett behov av att det
finns en styrgrupp för fortsättningen av arbetet. De aktiviteter vi ser framför oss är bland annat introduktion av
Rutinkollen Ledprotesrelaterad infektion (vilken testkörs denna och kommande vecka), uppföljning av studien
om den reala infektionsfrekvensen, samt också frågan om hur vi på bästa vis följer upp det arbete som hittills
lagts ner. Vi ser nu väldigt intressanta data från flera kliniker runt om i landet, vilka tyder på rejäla sänkningar av
infektionsfrekvensen, och detta måste på bästa vis fångas upp, spridas och användas.
Därför är mina undringar: 1) finns intresse från er sida att tillsätta en ny styrgrupp för det fortsatta arbetet?, och
2) om så, tacksam för namn på en representant från er organsation.”

Styrelsen beslutar att SFVH ska delta i ny styrgrupp för fortsatt arbete med PRISS. Ann
Tammelin utses till SFVH:s representant.
SIS
Styrelsen beslutade vid styrelsemöte 2014-11-11 att SFVH ska betala deltagaravgift i TK 527
för 2015 (10.000:-). Ulrika Ransjö har accepterat att vara SFVH:s representant i TK 527.
Internationellt arbete
Monica Ling-Roos var SFVH:s observatör vid EUNETIPS möte i Lyon den 15 november.
Hennes rapport från mötet kommer läggas ut på www.sfvh.se / Om SFVH / Internationella
engagemang.

Datum för kommande styrelsemöten
28/1, 17/2, 10/3, 14/4 och 4/6 2015.
Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet.
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