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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2006-2007 
 
Föreningen höll sitt välbesökta årsmöte den 17:e april 2007 på Hotell Skogshöjd i Södertälje. 
 
Årsmötet beslutade om en höjning av medlemsavgift till 150 kr för enskild medlem och 400 
kr för företagsansluten medlem. 
 
Till styrelsen valdes: 
  
Sekreterare  Catarina Åneman omval 3:dje tvåårsperioden 
Övrig ledamot Maud Sundström nyval 1:a tvåårsperioden (Materialsektionen) 
Övrig ledamot Jeanette Wirgin  omval 1:a tvåårsperioden (Företagsanslutna) 
 
Till valberedning valdes:  
Peter Ekolind, omval (Företagsanslutna) samt Ulla-Britt Tollström, omval (Smittskydd). Båda 
valdes för två år. 
 
Till revisor valdes:  
Birgitta Fryklund, omval ytterligare tvåårsperiod. 
 
Styrelse arbetet: 
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden, varav ett internat, där styrelsen har ägnat tid 
både åt planering av studiedagarna 2008 samt uppdrag och olika skrivelser.  
 
Styrelsen medverkade med en egen monter vid Läkarstämman 2007. Syftet med detta var att 
göra vårdhygien och smittskydd mer känt och uppmärksammat inom bla läkarprofessionen. 
 
Personer ur styrelse och andra medlemmar i föreningen har varit representerade i 
Socialstyrelsens workshop ”MRSA i samhället” samt i STRAMA:s  förslag till 
åtgärdsprogram kring ”ESBL-resistens hos tarmbakterier”. Styrelsen har även varit 
representerad vid workshop om Sveriges framtida resistensövervakning i ARG:s regi samt 
inom projektet NYDOS som tagit fram en ny nationell yrkesutbildning för desinfektions- och 
steriliseringsarbete. 
 
Diskussion har fortsatt förts angående föreningens medverkan i SIS arbetsgrupper samt 
inventering av sektionsmedlemmarnas specialkompetens inom olika områden. Dokument har 
tagits fram ”Remissgång för Standarder inom Svensk Förening för Vårdhygien”. 
 
Styrelsens ordförande medverkade vid en arbetsdag anordnad av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) där inriktning av nationella infektionsförebyggande förbättringsarbeten 
diskuterades. Detta har under året utmynnat i två arbetsgrupper där representanter från SFVH 
deltar i arbetet att dels ta fram ett nytt protokoll för nationell punktprevalens mätning av 
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vårdrelaterade infektioner, dels att på sikt ta fram ett nationellt kontinuerligt 
infektionsregistreringssystem. Fokus kommer bla att läggas på UVI, Postoperativa 
sårinfektioner och CVK-relaterade infektioner samt riskfaktorer för dessa vårdrelaterade 
infektioner. SKL önskar med detta ta fram ett redskap för vårdhygieniskt förbättringsarbete.  
SFVH har påpekat att syftet i första hand är att lokalt få en överblick av vårdrelaterade 
infektioner som skall leda till ett förbättringsarbete och inte att nationellt jämföra olika 
sjukvårdsinrättningar. Första punktprevalens mätningen kommer att genomföras vid flertalet 
sjukhus redan i maj 2008. 
 
Styrelsen har inlett ett förändringsarbete för ett mer strategiskt arbete för att stärka SFVH:s 
roll som aktör i vårdhygieniska frågor. Det blåser medvind för ”våra” frågor bla efter 
Socialstyrelsen tillsynsprojekt ”Vårdhygien i praktiken en nationell verksamhetstillsyn”, där 
vårdrelaterade infektioner och kvalitetssäkring lyfts fram. Många aktörer vill profilera sig i 
denna fråga vilket gör att vår roll som vårdhygienisk expertis behöver stärkas och synliggöras. 
Frågorna står fortsatt högt på styrelses agenda och en starkare samverkan mellan sektionerna 
och SFVH:s styrelse i arbetet är avgörande. 
 
Styrelsen har uppvaktat Socialstyrelsen för att få en förtydligande definition utav begreppet 
”vårdhygienisk expertis”. Dokumentet ”Strategiskt viktiga frågor inom det nationella 
smittskyddet” har tagits fram där tyngdpunkten lagts på en sammantagen kompetens inom 
vårdhygienisk enhet där möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling inom området 
finns. Person som inte arbetar inom en vårdhygienisk enhet kan därmed ej kalla sig 
”vårdhygienisk expertis”. 
 
Föreningens hemsida: www.sfvh.nu  
Administreras av Anna-Maja Åberg, webmaster och av Rolf Lundholm, webredaktör. 
Kommunikationen med och information till medlemmarna sker alltmera via hemsidan.  
Under året har en förändring av hemsidan diskuterats för att göra den mer ambitiös och 
därmed mer användbar för föreningens medlemmar. Önskemål finns bla om en 
sammanställning med länkar till de lokala smittskydd/vårdhygien/infektionshygien enheternas 
hemsidor, exempelvis med en karta av Sverige och möjlighet att klicka på resp enhet. 
Styrelsen har varit i kontakt med Mediahuset som bla ansvarar för Infektionsläkarföreningens 
hemsida. En diskussion kommer att föras med samtliga sektioner för att ta del av deras 
önskemål om vad hemsidan ska erbjuda. 
 
Föreningens verksamhetsplan:  
Verksamhetsplanen som kommer att gälla 2008-2009 är under revidering och kommer att 
fastslås av den tillträdande styrelsen vid styrelsemötet den 28 maj 2008.  
 
Föreningens representation: 
Rolf Lundholm representerar föreningen i STRAMA:s styrelse. Barbro Isaksson representerar 
SFVH i STRAMA:s ledningsgrupp.  
Ulrika Ransjö är föreningens representant som ledamot i IFIC: s styrelse.  SFVH bidrog under 
året med 10 000 kr till ett resestipendium för IFIC stipendiat.  
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Catarina Åneman har representerat styrelsen i den Svenska arbetsgruppen för en gemensam 
nordisk diplomutbildning i smittskydd och vårdhygien.  
Styrelsen har föreslagit Ann Tammelin som representant för SFVH i Smittskyddsinstitutets 
insynsråd med syfte att ge myndighetschefen råd i vårdhygieniska frågor. 
 
Föreningens medlemmar: 
Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt. Antalet registrerade medlemmar 2007-12-31 var 
totalt 667 till antalet fördelade enligt följande; 
Företagsanslutna 113, Biomedicinska analytiker 3, Sektionen för hygiensjuksköterskor 102, 
Hygienläkarsektionen 67, Sterilsektionen 154, Smittskyddssköterskesektionen 42, Sektionen 
för materialkonsulter 33, Tandvårdssektionen 111, samt Övriga 42 stycken.  
 
Arbetsgrupper: 
1) DISTER. Standard för sterilisering och desinfektion. Ordförande Lennart Sjöberg. Mari 

Banck representerar styrelsen för SFVH.  
2) AFFE/FYFFE - Lagerhållning och transport av medicintekniska produkter med 

specificerad renhetsgrad till och inom hälso- och sjukvård och tandvård. Revidering. 
Ordförande Ulrika Ransjö. Arbetet avslutat och redovisas vid Årsmötet. 

3) LIS - Låneinstrument. Ordförande Mari Banck. Arbetet avslutat, dokumentet är fastställt 
och redovisas vi Årsmötet. 

4) SODA –Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen. Ordförande Catarina Åneman. 
Gruppen bildades i mars 2008 och är en tvärprofessionell arbetsgrupp som bla arbetar för 
att ta fram ett vägledande dokument för brukare gällande riskanalys, kontroll och skötsel 
av spol- och diskdesinfektorer som även kan ligga till grund för kravspecifikation i 
samband med upphandling. 

5) BOV - Byggegenskap och Vårdhygien. Ordförande Rolf Lundholm. Dokumentet kommer 
att få en allmän genomgång för att se vad som behöver uppdateras och ev tilläggas. 

6) Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer. Nätverksgruppen med 
Marie Eriksson som ordförande har lagt fram ett förslag till revidering av protokollet. 
Arbetet skall slutföras i samråd med Barbro Isaksson som tidigare varit sammankallande i 
den ursprungliga arbetsgruppen.  

7) Återväxt av hygienläkare och hygiensjuksköterskor. Ordförande Ann Tammelin. 
Arbetsgruppen är vilande.  

8) Svenska arbetsgruppen för nordisk diplomutbildning i smittskydd och vårdutbildning. 
Utbildningen inleddes den 1 oktober 2007 och hålls vid Nordiska Högskolan i 
Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Ordförande Kerstin Mannerquist.  

9) KOV – Kunskapsunderlag Operationsventilation. En arbetsgrupp under tillblivande med 
Anna Hambraeus som sammankallande. Önskan är att arbetsgruppen skall ta fram ett 
kunskapsunderlag för operationsventilation. Samarbete med KTH, Chalmers samt SIS TK 
Renrum i vissa frågor kan bli aktuell. Förutom Operationsventilation kan även 
Sterilcentralsventilation behandlas. 

 
En projektplan är framtagen och ligger till grund för framtida arbetsgruppers 
projektansökningar. Styrelsen uppmanar medlemmarna att komma med förslag på nya 
arbetsgrupper.  
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Styrelsen har under det gångna året erhållit följande uppdrag:  
 
Kunskapsunderlag - Operationssalsventilation. 
SIS har kommit med en förfrågan till SFVH angående framtagande av ett kunskapsunderlag 
gällande operationssalsventilation. Den renrumsstandard som idag finns kan inte appliceras  
när det gäller operationssalar. Man önskar ett en expertgrupp tillsättes med representanter från 
verksamheten, vårdhygien samt tekniker för att ta fram ett kunskapsunderlag för 
operationssalsventilation. Eventuellt bör även representant från Socialstyrelsen delta i 
expertgruppen. SIS kan inte ta på sig kostnaden för att driva arbetet varför den föreslagits bli 
en arbetsgrupp inom SFVH. Arbetsgruppen är under sammansättning med Anna Hambraeus 
som ordförande. Se KOV ovan. 
 
 
Styrelsen har tagit del av och besvarat 34 st SIS remisser enligt följande: 
 
SIS remiss 5178 Utvärdering av biokomp. hos MTA produkter för tandvårdbruk. (Avstår). 
SIS remiss 5197 Sterilisering av medicintekniska produkter (Besvarad av DISTER).  
SIS remiss 5224 Base polymers.  Teknisk standard. Tandvård. (Avstår). 
SIS remiss 5287 Höftinplantat. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5288 Spinal implantat. (Avstår).   
SIS remiss 5296 Medicintekniska kvalitetsystem. (Avstår).  
SIS remiss 5299 Teknisk standard. Tandvård (Avstår). 
SIS remiss 5308  Intrauterina preventivmedel. Teknisk standard. (Avstår).   
SIS remiss 5328 Ögonoptik. Tekniks standard. (Avstår). 
SIS remiss 5378 Intrauterina preventivmedel. Teknisk standard. (Avstår). 
 
SIS remiss 5396 Medicinsk temperaturmätning. (Avstår). 
SIS remiss 5461 Andningsfilter. Teknisk standard. (Avstår).  
SIS remiss 5462 Andningsfilter. Teknisk standard. (Avstår).  
SIS remiss 5466 Nebuliseringssystem. Teknisk standard. (Tillstyrker med kommentar). 
SIS remiss 5468 Ögoninstrument. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5471 Trachealtubsmärkning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5521 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5522 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5523 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5524 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
 
SIS remiss 5525 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5526 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5527 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5528 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5529 Steril packning. Teknisk standard. (Avstår). 
SIS remiss 5588 Ambulanssjukvård. Teknisk standard. (Tillstyrkes med kommentar). 
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SIS remiss pr EN 1650     Kemisk desinfektion. (Tillstyrkes). 
SIS remiss 5703 Sterilisering av medicintekniska produkter. (Besvaras av Dister). 
SIS remiss 15883-4 Endoskopidiskdesinfektor. (Tillstyrkes med kommentar). 
SIS remiss 5757 Sterilisering. Mikrobiologiska metoder. (Tillstyrker med kommentar). 
SIS remiss 5814 Biologiska indikatorer. (Avstår). 
CEN ISO/TS 11135-2 Ethylenoxid. Del 2 (Avstår).  
ISO 13408-2:2003  Part 2: Filtration (Avstår). 
SIS remiss 5923  Ambulanssjukvård (Avstår). 
 
Övriga remisser: 
Remiss från Socialstyrelsen angående Falldefinition för anmälan enligt smittskyddslagen. 
Besvarad med kommentar om vikten av att tydliggöra skillnad mellan MRSA kontamination 
och kolonisation/infektion. 
 
Remiss från Socialstyrelsen angående Föreskrifter om basala hygienrutiner. Besvarad med 
kommentar från styrelsen samt enskilda medlemmar och vårdhygienenheter i landet. 
Föreskrifterna finns nu publicerade SOSFS 2007:19. 
 
Remiss från Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi  angående målbeskrivning för den nya 
specialiteten ”Klinisk bakteriologi och virologi” med tyngdpunkt på de vårdhygieniska 
kunskapskraven. Besvarad med kommentarer från styrelsen. 
 
Fråga från STRAMA  angående SFVH:s synpunkter kring sk ”medicinsk turism”, vårdavtal 
för utlandsvård och risker för kolonisering och infektion av multiresistenta bakterier. 
Styrelsen har lämnat synpunkter till Barbro Isaksson. 
 
 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
 
 
Rolf Lundholm, ordförande Catarina Åneman, sekreterare Gunilla Prejer, kassör 
 
 
 
 
Ann Tammelin  Mari Banck Raija Helisoja 
 
 
 
 
Jeanette Charpentier  Inger Spencer Maud Sundström 
 


