Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2008-2009
Årsmöte 2008
Föreningen höll sitt välbesökta årsmöte den 15 april 2008 på Hotell Skogshöjd i Södertälje.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift om 150 kr för enskild medlem och 400 kr för
företagsansluten medlem under 2009. Materialsektionen har upplösts och medlemmarna går
in som enskilda medlemmar i SFVH.
Till styrelsen valdes
Ordförande Ann Tammelin
Sekreterare Mari Banck
Kassör
Gunilla Prejer
Övrig ledamot Birgitta Lönnberg
Övrig ledamot Raija Helisoja
Övrig ledamot Inger Spencer
Övrig ledamot Ingemar Qvarfordt
Övrig ledamot Sterilsektionen

Till valberedning valdes
Ordförande Barbro Isaksson
Övrig ledamot Joakim Lindoff
Övrig ledamot Ulla Ordell
Övrig ledamot Solgerd Gotvik,
Övrig ledamot Eva Herrero

nyval 1:a tvåårsperioden.
fyllnadsval.
omval 3: e tvåårsperioden
nyval 1: a tvåårsperioden (Hygiensjuksköterskesektionen)
omval 3: e tvåårsperioden (Smittskydd)
omval 2: a tvåårsperioden (Tandsektionen)
fyllnadsval (Hygienläkarsektionen).
vakant
Catarina Åneman adjungerades som sekreterare i
styrelsen. Heinrich von Fircks har varit adjungerad
till styrelsen sedan 9 oktober 2008 som representant
för Sterilsektionen.
omval (Hygienläkarsektionen)
fyllnadsval (Företagsanslutna).
omval (Tandvårdssektionen).
omval (Hygiensjuksköterskesektionen).
omval (Sterilsektionen).

Till revisorsuppleant valdes
Revisorsuppleant Ann Lejon, omval ytterligare en tvåårsperiod

Styrelsearbete
Verksamhetsåret som gått ligger bakom oss har varit intensivt och nyskapande.
Styrelsen har under året haft sju sammanträden, varav ett internat.
Möten med sektionsrepresentanter
Styrelsen har vid två tillfällen haft halvdagsmöten med representanter från de sex sektionernas
styrelser. Syftet har varit att utveckla samarbete och informationsutbyte mellan styrelsen och
sektionerna samt även mellan de olika sektionerna.
Diskussionen med sektionerna har bl.a. gällt förnyelse av föreningens hemsida. Man var
överens om att en förbättrad hemsida är ett krav för att kunna stärka kompetens, samverkan
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och erfarenhetsutbyte inom och utanför föreningen. Det ger även ett mervärde att lättare
kunna uppdatera föreningens hemsida. Vid mötena med sektionsrepresentanterna har man
också diskuterat utbildnings- och kompetensfrågor.
Studiedagarna
Arbetet med SFVH: s studiedagar 2009 har under året utvecklats till att delar av styrelsen
samt utsedda representanter från sektionerna har bildat en arbetsgrupp för att arrangera
studiedagarna. Det gav styrelsen mer utrymme till att arbeta med strategiska frågor. Denna
arbetsform möjliggjorde underlag till fler ämnesområde och gav även en utökad samverkan
och ett kunskapsutbyte inom och mellan de olika sektionerna
Internationellt
För att stärka den nordiska samverkan deltog styrelsemedlemmar från SFVH i
systerföreningarnas studiedagar i Danmark och Norge. Studiedagarna var mycket bra och gav
möjlighet till nordiskt kunskapsutbyte.
Styrelserepresentant har deltagit i Europeiskt möte gällande “ European network to promote
infection prevention for patient safety” – ett nystartat nätverk för samarbete mellan de
europeiska nationella vårdhygieniska organisationerna.
För den internationella samverkan har styrelserepresentant deltagit på IFIC (International
Federation of Infection Control) Congress som hösten 2008 hölls i Santiago, Chile.
Styrelserepresentanten representerade SFVH på årsmöte som handlade om stadgeändrig samt
deltog på välbesökta utbildningsdagar.
SFVH bidrog under året med 10 000 kr till IFICs stipendiefond.
SFVHs hemsida
Den nuvarande hemsidan www.sfvh.nu administreras av Anna-Maja Åberg, webbmaster,
Rolf Lundholm, webbredaktör och styrelsens kontaktperson Jeanette Charpentier. Under
verksamhetsåret har arbetsgrupp för ny hemsida arbetat intensivt med att skapa en ny
hemsideplattform för www.sfvh.se. Den nya hemsidan kommer att lanseras under våren 2009.
Sekreterarna i samtliga sektioners styrelser kommer att få en halvdags utbildning för att själva
kunna publicera sektionernas material.
Ansökan om att SFVH blir en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet
Att vara associerad förening till Svenska Läkaresällskapet (SLS) ger möjlighet att presentera
föreningen på SLS Riksstämma ("Läkarstämman") och att där också presentera vetenskapliga
resultat inom det vårdhygieniska området. Ansökan skickades till SLS under hösten 2008 men
avslogs då SFVH inte uppfyller det formella kravet att samtliga styrelsemedlemmar ska vara
medlemmar i SLS.
Smittskyddsutredningen
Våren 2008 tillsattes på regeringens uppdrag en utredning med uppdrag att göra en översyn av
myndigheterna inom smittskyddsområdet (S 2008:06). Styrelsen var representerad vid
utredningens hearing i augusti 2008 och fick möjlighet att träffa utredarna vid ett längre möte
i december, då också en skrivelse med föreningens synpunkter överlämnades. På begäran från
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utredarna inventerades medlemmarnas åsikt om vilken svensk vårdhygienisk forskning som
behöver bedrivas; en sammanfattning lämnades till utredningen i februari.
Diplomutbildning i Vårdhygien och Smittskydd
Sedan 2007 bedrivs en nordisk diplomutbildning i Vårdhygien och Smittskydd vid Nordiska
Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Styrelsen uppvaktade i januari 2009
skolans rektor för att uttrycka föreningens stöd för utbildningen och önskemål att denna ska
fortsätta.
Arbetsgrupper
1) DISTER. Standard för sterilisering och desinfektion. Ordförande, Lennart Sjöberg. Arbetet avslutat och
slutrapport lämnas vid Årsmötet.
2) SODA –Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen. Ordförande, Catarina Åneman. Arbetsgrupp 1
arbetar med att ta fram Nationell Utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området
Värmedesinfektion, ”körkort för spol- och diskdesinfektorer”. Arbetsgrupp 2 arbetar med att ta fram
vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol- och
diskdesinfektorer. Arbetsgrupp 3 arbetar med att ta fram övergripande kravspecifikationer inför
upphandling av spol och diskdesinfektorer.
3) BOV - Byggegenskap och Vårdhygien. Ordförande, Rolf Lundholm. Revidering kommer att ske under
våren 2009.
4) Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer. Ordförande, Marie Eriksson.
Ekonomiskt stöd från STRAMA. Protokollet är färdigt och ligger på SFVH: s hemsida.
5) Arbetsgruppen för ny hemsida www.sfvh.se. Ordförande, Jeanette Charpentier. Klar under våren 2009.
6) Arbetsgrupp Hygienpriset. Ordförande, Birgitta Lönnberg. Hygienpriset går ut till organisationer och
arbetsplatser som gjort betydande förändringsarbete inom området. Socialminister Göran Hägglund kommer
att dela ut hygienpriset på SFVH: s studiedagar 2009.
7) Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. Gruppen är bildad och startar under våren
2009.
8) HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) Ordförande, Inger Spencer. Arbetsgruppen under
bildande och startar under våren 2009.

Mall för projektplan och slutrapport är framtagen och ligger till grund för framtida
arbetsgruppers projektansökningar.
SIS remisser
SFVH: s remisshandläggare har tagit del av och besvarat 137 st. SIS-remisser inom Hälsooch sjukvårdsområdet. Remisser har mottagits från SIS och skickats ut enligt sändlista till
medlemmar i SFVH som innehar expertkunskaper och svar har lämnats från dessa. Svaren
finns att ta del av hos SFVH:s remisshandläggare Heinrich von Fircks.
Remiss från Arbetsmiljöverket
Styrelsen har lämnat synpunkter på Arbetsplatsens utformande.
Samrådsmöte Arbetsmiljöverket
Föreningen har deltagit i samrådsmöte med Arbetsmiljöverket inför revidering av AMVs
föreskrifter om skydd mot blodsmitta.
Remiss från Socialstyrelsen
Smittskyddssjuksköterskesektionen har lämnat synpunkter på Nationell handlingsplan för
klamydiaprevention.
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Föreningens representation
Ann Tammelin representerar SFVH i STRAMA:s styrgrupp.
Föreningens verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2009-2010 är under revidering och kommer att fastslås av den
tillträdande styrelsen vid styrelsemötet under försommaren och läggas på föreningens
hemsida.
För att utveckla samarbetet med myndigheter och andra aktörer inom området
vårdhygien/smittskydd har styrelsemedlemmar - utan att vara SFVHrepresentanter - medverkat i eller hållit sig underrättade om
•
•
•
•
•
•
•
•

STRAMA: s ledningsgrupp
Nationell kvalificerad yrkesutbildning för instrument- och steriliseringsarbete.
Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap – arbetsgrupp för gemensam nordisk diplomutbildning i
smittskydd och vårdhygien.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med att ta fram ett nytt protokoll för nationell
punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och att på sikt utarbeta ett nationellt kontinuerligt
infektionsregistreringssystem.
Socialstyrelsens expertgrupp, ”God hygienisk standard”. Arbetsgruppen kommer att ta fram ett
kunskapsunderlag om lokalers egenskaper och utrustning för att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Socialstyrelsens expertgrupp för att definiera ”Vårdhygienisk kompetens”.
Start av SIS standardiseringsarbete gällande operationsventilation.
Det nationella (SIS) och det internationella (EN ISO) standardiseringsarbetet som vårdhygienisk
expertis i olika tekniska kommittéer inom sitt yrkesområde.

Föreningens medlemmar
Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt.
Antalet registrerade medlemmar 1 januari 2009 var totalt 686 till antalet fördelade enligt
följande:
Företagsanslutna 125, Sektionen för hygiensjuksköterskor 112, Hygienläkarsektionen 63,
Sterilsektionen 134, Smittskyddssköterskesektionen 49, Tandvårdssektionen 148, övriga 55.
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens
arbete
Styrelsen har bestått av

Ann Tammelin, ordförande

Mari Banck, sekreterare

Gunilla Prejer, kassör

Ingemar Qvarfordt

Raija Helisoja

Birgitta Lönnberg

Jeanette Charpentier

Inger Spencer

Heinrich von Fircks/Catarina Åneman
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