Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2015-01-28
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
18 december 2014 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse.
Inkomna remisser
SIS
Det har kommit in 3 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 besvarat remissen ”Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till
myndighetsövergripande handlingsplan” (Dnr 3.2-43028/2014). Svaret finns på www.sfvh.se.
Hygiendagarna 2015
Programmet publicerades på www.sfvh.se den 21 december 2014. Några teman för dagarna är
Legionella, Implementering, Vårdhygien i primärvården, Endodonti och Clostridium difficile.
Länk till anmälan har lagts ut på www.sfvh.se den 16 oktober.
Inkomna skrivelser
Från styrelsen för EUNETIPS (Walter Popp) har kommit förfrågan om SFVH kan nominera
Birgitta Lytsy för val till EUNETIPS styrelse vid medlemsmötet i Berlin den 30 april. Birgitta
är villig att ställa upp för val och styrelsen beslutar därför nominera henne vilket meddelas
Walter Popp.
Arbetsgrupper
Styrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp för revision av BOV – Byggenskap och
vårdhygien. Rolf Lundholm tillfrågas om att vara sammankallande.
Internationellt arbete
Katja Urwitz Iversen har i brev till EUNETIPS styrelse förklarat vem som representerar
SFVH gentemot EUNETIPS.
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Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan
Ann Tammelin rapporterade från möte 141217. Se minnesanteckningar på www.sfvh.se.
En av punkterna var Fortsatt utbildning i smittskydd/vårdhygien efter NHV. Efter mötet har
Ingemar Qvarfordt kontaktat Ulrika Hall, departementsråd i socialdepartementet och ledamot
av Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S), som uppdaterade om läget.
ÄK-S beslutade vid möte 4-5/11 2014, efter att ha tagit del av den nordiska arbetsgruppens
förslag till former och finansiering av ny nordisk utbildning inom smittskydd/vårdhygien, att
uppdra åt Nordiska ministerrådets sekretariat att lista ett antal utestående bl.a. juridiska frågor
som behöver utredas närmare och tillställa respektive socialdepartement dessa för genomgång
på nationell nivå. För detta arbete anslogs 200kkr under 2015. Målsättningen är att ta fram
mer fullständigt beslutsunderlag till ÄK-S om hur en
ny utbildning skulle kunna utformas och finansieras, eftersom arbetsgruppens förslag inte gav
tillräckligt underlag. Tidplan inte fastslagen för detta arbete.
Nästa möte med Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan är den 3 mars 2015.

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