Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Ingemar Qvarfordt
Ann Tammelin
Elisabeth Gebring
Anne Clöve
Katja Urwitz Iversen
Lena Engman
Monica Palmö
Carina Hartmann
Peter Lundholm

Styrelsemöten
Styrelsen har haft tio fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2015).
Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se .
Möte med sektionsstyrelserna
Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 28 augusti 2014 i
Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter. Minnesanteckningar har
publicerats på www.sfvh.se .
Föreningens representation
• Mari Banck har representerat SFVH i Sollefteå Lärcenters ledningsgrupp för
Sterilteknikerutbildningen.
• Mette Schewenius har representerat SFVH i SIS TK 572/573. SIS har fått i uppdrag från
regeringen att Ta fram en svensk standard för kvalitet och samordning inom vård och omsorg om
äldre med omfattande behov. SFVH:s deltagande finansieras genom bidrag från
Socialdepartementet. Arbetet avslutades under hösten 2014 och standarden kommer att
publiceras våren 2015.
• Anne Clöve och Ann Tammelin har representerat SFVH i den informella samverkansgruppen för
vårdhygien inom humansidan (av Folkhälsomyndigheten initierad grupp med syfte att
”identifiera viktiga och aktuella vårdhygieniska områden, hålla varandra informerade om
aktiviteter som planeras inom området och vid behov samordna gemensamma satsningar”;
FoHM, SoS, SKL, Smittskyddsläkarföreningen och SFVH deltar).
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• Ann Tammelin har representerat SFVH i Ineras förvaltningsgrupp för Infektionsverktyget (av
SKL initierat projekt för nationell kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner).
• Ann Tammelin har representerat SFVH i styrgruppen för PRISS (Protesrelaterade Infektioner
Ska Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag –
som bedrivits i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska
Infektionsläkarföreningen, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för
operationssjukvård, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Svensk Förening för Vårdhygien
samt Patientförsäkringen LÖF. Syftet är att i samverkan med landets ortopedkliniker minska den
reala infektionsförekomsten vid primära elektiva protesoperationer i knä och höft. Projektet
stöds ekonomiskt och administrativt av Patientförsäkringen LÖF.
• Birgitta Lytsy har representerat SFVH i nationell arbetsgrupp för expertdokument rörande
användning av hund i vård och omsorg (samarbete mellan Sveriges Veterinärförbund, Astma och
Allergiförbundet, Barnläkarföreningen, Arvsfondsprojektet Vårdhund, Svenska Läkarsällskapet,
Kommunal, SKL, Svenska föreningen för Allergologi och SFVH). Samarbetet avbröts under våren
2014 då arbetsgruppens majoritet och SFVH hade skilda uppfattningar om risken för
smittspridning i vården vid användning av vårdhund.
• Ingemar Qvarfordt har av SFVH nominerats och av Socialstyrelsen utsetts som ledamot i
sakkunniggrupp för framtagande av vetenskapligt underlag och bedömning avseende särskild
vaccination mot tuberkulos.
• Eva Melander och Ann-Mari Gustavsson har ingått i kriteriegruppen, Ingemar Qvarfordt och
Annethe Thegel har ingått i referensgruppen inom ramen för Socialstyrelsens projekt
Personrelaterat smittskydd (tänkt som utvärdering av Smittskyddslagen), vilket avslutades med
en SoS-intern rapport på försommaren 2014.
• Till SFVH:s representant i Folkhälsomyndighetens intressentgrupp för ett projekt om beräkning
av samhällskostnader för antibiotikaresistens utsågs Ingemar Qvarfordt. Detta regeringsuppdrag
slutfördes och rapporterades dock av Folkhälsomyndigheten i oktober 2014 utan att
intressentgruppen behövt sammankallas.
• Styrelsen har beslutat betala medlemsavgift i SIS TK 527 under år 2015 och utsett Ulrika Ransjö
som föreningens representant.
SFVH har under året lämnat svar på:
Remisser från Socialdepartementet
• En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Denna
departementspromemoria innehåller förslag till förändring av myndighetsstrukturen och
ansvarsfördelningen mellan de statliga myndigheterna på hälso- och sjukvårdsområdet.
Styrelsen har lämnat svar till Socialdepartementet den 5 juni 2014 där SFVH stödjer de
övergripande målen för förändringen, inrättandet av ett Kunskapsstyrningsråd med
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representanter för alla berörda myndigheter och inrättandet av Huvudmannagruppen där
huvudmännen får formaliserad möjlighet att samverka med de statliga myndigheterna. SFVH
uttryckte kritik mot förslaget till samlat ansvar för smittskyddsfrågor som inte innefattar
vårdhygieniska frågor och riskerar ytterligare försvaga vårdhygiens redan svaga position inom de
statliga myndigheterna. Remissvaret har publicerats på www.sfvh.se .
• Rätt information på rätt plats och i rätt tid, SOU 2014:23. Denna omfattande statliga utredning
har på regeringens uppdrag sedan 2011 utrett och lämnat förslag till en mer sammanhållen och
ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Utredningen har resulterat i förslag om två nya lagar, en Hälso- och sjukvårdsdatalag (HSDL) och
en Socialtjänstdatalag (SDL), som i allt väsentligt avser ersätta nuvarande patientdatalag (PDL).
Styrelsen har lämnat svar till Socialdepartementet 7 november 2014. SFVH har i sitt svar
fokuserat på de effekter antagna lagar skulle få för användningen av Infektionsverktyget. SFVH
stödjer i allt väsentligt förslagen eftersom de skulle möjliggöra att målbilden för
Infektionsverktyget i hög grad kan förverkligas. Remissvaret har publicerats på www.sfvh.se .
Remisser från Socialstyrelsen
 Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund. Socialstyrelsen
har fått ett regeringsuppdrag att upprätta en nationell handlingsplan med syftet att hindra
spridning av mässling och röda hund inom landet. SFVH har fått möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Styrelsen lämnade 11 april svar där SFVH stödde det övergripande
målet och samtliga föreslagna åtgärder. SFVH föreslog dessutom kompletterande åtgärder
som kunde minska risken för vårdrelaterad smitta, både till vårdpersonal och patienter.
Dessa var exempelvis vikten av att genomföra hälsodeklaration avseende
vaccinationstäckning vid anställning av all personal, inte endast vårdpersonal. SFVH framhöll
också vikten av att Arbetsmiljöverkets och IVO:s uppföljning av arbetsmiljö- och vårdrutiner
också borde gälla lokalmässiga förutsättningar att hindra smittspridning. Hela svaret kan
läsas på www.sfvh.se .
 Vägledning hund i vård och omsorg. Vägledning till gällande författningar. Vägledningen
utgör en sammanställning av författningar som har relevans för vårdgivare och vårdpersonal
i samband med ställningstagande till användning av hundar inom vård och omsorg. Styrelsen
lämnade 14 april svar där SFVH välkomnade och berömde översikten över tillämpliga
regelverk, men också kritiserade ett avsnitt benämnt Risker och Riskvärderingar. Kritiken
riktade sig inte mot innehållet utan mot att det fanns med i ett dokument vars syfte endast
var att ge en sammanställning av relevanta författningar på området. Remissvaret har
publicerats på www.sfvh.se .
 Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – förslag till myndighetsövergripande
handlingsplan. Remissen beskriver ett förslag till handlingsplan för samverkan mellan 21
statliga och kommunala myndigheter och organisationer i det nationella arbetet mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (VRI). Styrelsen har lämnat svar till
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Socialstyrelsen den 16 januari 2015 där SFVH välkomnar handlingsplanen, beklagar att frågor
om utbildning och kompetensförsörjning inte ingår och efterfrågar tydligare
ansvarsfördelning mellan myndigheterna för de föreslagna åtgärderna, en beskrivning av hur
handlingsplanen ska utvärderas, en tydligare beskrivning av vad som avses med VRI, bördan
av VRI och åtgärder för primärprevention av VRI. Remissvaret har publicerats på
www.sfvh.se
Skrivelser angående ny Nordisk utbildning inom vårdhygien/smittskydd
En arbetsgrupp har på uppdrag av Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor
(ÄK-S) vid Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik (MR-S) under 2014 utrett
förutsättningarna och formerna för och det möjliga innehållet i en ny utbildning inom
vårdhygien/smittskydd initierad och delfinansierad av MR-S. Styrelsen har 27 april efter inbjudan
lämnat synpunkter på den preliminära utredningsrapporten till Folkhälsomyndigheten och dess
representant i arbetsgruppen, Anders Tegnell.
Vidare har styrelsen till Socialdepartementet och till ÄK-S lämnat synpunkter på arbetsgruppens
slutrapport 29 oktober 2014. SFVH framhåller vikten av att en ny utbildning kommer till stånd,
att den får status av reguljär universitetsutbildning som leder till magisterexamen med möjlighet
till fortsättning till Master och att nordiska lärosäten ska stå som huvudmän för utbildningen.
Båda skrivelserna finns på www.sfvh.se.
Remisser från SIS
SFVH:s remissansvarig, Katja Urwitz Iversen, har tagit del av och besvarat 87 SIS remisser inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Remisser som inte har någon vårdhygienisk relevans har besvarats
direkt med att SFVH avstår från att rösta. Övriga remisser har skickats ut till
föreningsmedlemmar som innehar expertkunskap inom aktuellt ämnesområde. En
sammanställning har gjorts av inkomna remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s
remissansvarig.
Arbetsgrupper
• Svenska Hygienpriset 2015. Ordförande Birgitta Lönnberg. Arbetsgruppens uppdrag är att
bland de nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området
vårdhygien.
• HITÅT (Hygien i tandvården, åtgärder och tankar). Ordförande Peter Lundholm. Det hittills
gällande dokumentet, publicerat på www.sfvh.se har reviderats och presenteras under
hygiendagarna 2015.
• Riktlinje för låneinstrument och checklista. Ordförande Mari Banck. I ett samarbete mellan
representanter för Swedish Medtech och SFVH har SVFH:s dokument Riktlinjer för
låneinstrument reviderats. De nya riktlinjerna kommer att publiceras på www.sfvh.se .
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• BOV. Ordförande Rolf Lundholm. Från flera håll har styrelsen uppmärksammats på behovet av
att revidera SFVH:s dokument Byggenskap och Vårdhygien, BOV. Styrelsen har beslutat stödja en
revision och har initierat bildandet av en arbetsgrupp under ledning av Rolf Lundholm. Arbetet
har just påbörjats.
Hemsidan
Hemsidan www.sfvh.se har utvecklats kontinuerligt under året i samarbete med leverantören HL
design & media AB, Växjö. Styrelsen har organiserat och erbjudit utbildning i användning och
utformning av den nya hemsidan till sektionernas webbansvariga vid två tillfällen under året.
Studiedagar
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2015 års
hygiendagar som kommer att avhållas 15-17 april i Folkets hus i Umeå för andra året i rad.
Internationellt arbete
International Federation of Infection Control (IFIC)
SFVH är medlem i IFIC. Hygienläkaren Birgitta Lytsy representerade SFVH på IFIC:s årsmöte under
förra årets konferens 12-15 mars 2014 på Malta. I IFIC SIG (Special Interest Group) för
Construction, Design and Renovation deltar Birgitta Lytsy och Ulrika Ransjö i arbete med
rådgivande dokument kring vattenförsörjning och vattenkvalitet på sjukhus och Lena Nilsson i
arbete med rådgivande dokument kring utformning av endoskopienhet.
European Network for Infection Prevention Societies (EUNETIPS)
Det nätverk mellan europeiska vårdhygieniska föreningar som initierades 2008 har formaliserats
till en federation. SFVH är medlem i EUNETIPS sedan 2012. EUNETIPS hade medlemsmöte 15
november i samband med HIS kongress i Lyon 16-18 november. Hygiensjuksköterskan Monica
Ling-Roos deltog som representant för SFVH. Styrelsen har nominerat Birgitta Lytsy till inval i
EUNETIPS Coordination Board för eventuellt inval vid ordinarie assembly april 2015.
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH
Katja Urwitz Iversen deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i Norsk forums hygiendagar i
Hamar 14-16 oktober 2014. Katja har sammanställt en rapport i ppt-format från dagarna i Norge
som är publicerad på www.sfvh.se.
Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS
Monica Palmö deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på Nyborg
Strand, Danmark 29-30 oktober 2014. Hennes reseberättelse har publicerats på www.sfvh.se .
Inbjudan skickades till styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island
att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Umeå 10-12 mars 2014. Ingen
representant deltog.
Inbjudan till hygiendagarna 2015 skickades 10 november 2014.
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Medlemmar
Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen 482 medlemmar. Av dessa var 63 personer inte
medlemmar i någon sektion/grupp och de övriga fördelade sig sålunda: Läkarsektionen 58,
Leverantörsgruppen 78, Tandvårdssektionen 126, Hygiensjuksköterskesektionen 125,
Steriltekniska sektionen 32.

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete.

Ingemar Qvarfordt, ordförande

Ann Tammelin, sekreterare

Elisabeth Gebring, kassör
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