
 

 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande Ann Tammelin 
Sekreterare Mari Banck 
Kassör Elisabeth Gebring 
Övriga ledamöter Anne Clöve 
 Birgitta Lönnberg 
 Katja Urwitz Iversen 
 Lena Engman 

Monica Palmö 
Ingrid Olsson 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft sju fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2014) och två 
videokonferensmöten. 
 
Möte med sektionsstyrelserna 
Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 29 augusti 2013 i 
Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter. 
 
Föreningens representation 

• Mari Banck har representerat SFVH i Sollefteå Lärcenters ledningsgrupp för 
Sterilteknikerutbildningen. 

• Gerd Larsson har representerat SFVH i Göteborgs Lärcenters ledningsgrupp för 
Instrument- och 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. 

• Anne Clöve och Ann Tammelin har representerat SFVH i den informella 
samverkansgruppen för vårdhygien inom humansidan (av Smittskyddsinstitutet 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”; SMI, SoS, SKL, Smittskyddsläkarföreningen och SFVH deltar). 

• Ann Tammelin har representerat SFVH i CeHis (Centrum för e-hälsa i samverkan) 
förvaltningsgrupp för Infektionsverktyget (av SKL initierat projekt för nationell 
kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner). 
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• 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.  

• Ann-Mari Gustavsson, Annethe Thegel, Eva Melander och Ingemar Qvarfordt har 
representerat SFVH i Socialstyrelsens referens- och arbetsgrupper inför översyn av 
Smittskyddslagen.  

• Susanne Wiklund 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). 

• Katarina Madehall har representerat SFVH i Svenska Miljöinstitutets projekt om åtgärder 
mot stick- och skärskador inom vården (samarbetsprojekt mellan Miljöinstitutet, AFA 
försäkring, arbetsmarknadens parter och SFVH). 

• Rose-Marie Carlsson och Ingemar Qvarfordt har representerat SFVH i Socialstyrelsens 
sakkunniggrupper för framtagande av vetenskapligt underlag och bedömning avseende 
särskild vaccination mot hepatit B respektive tuberkulos.  

• Ann Tammelin representerade SFVH vid Antibiotikaforum år 2013 arrangerad av 
Socialstyrelsen. 

 
Remisser från Socialstyrelsen och Myndigheternas samverkansgrupp 
SFVH har under året lämnat svar på: 
Remisser från Socialstyrelsen 

• Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om 
hälsoundersökning av asylsökande. Styrelsen har sammanställt inkomna synpunkter från 
medlemmarna och skickat svar till Socialstyrelsen den 10 juni 2013. Remissvaret har 
publicerats på www.sfvh.se  

• Reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Styrelsen har sammanställt 
inkomna synpunkter från medlemmarna och skickat svar den 18 mars 2013 till 
Socialstyrelsen. Remissvaret har publicerats på www.sfvh.se 

 
Remiss från Myndigheternas samverkansgrupp (MSG) 

• Kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag. Styrelsen har lämnat svar till 
MSG den 17 april 2013 där SFVH anger att det är angeläget att ett arbete med att revidera 
Att förebygga vårdrelaterade infektioner ”Gröna boken” startas snarast. Remissvaret har 
publicerats på www.sfvh.se 
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Remiss från Stramanätverket 

• Uppdaterat 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården. Styrelsen 
har sammanställt inkomna synpunkter från medlemmarna och skickat svar till 
Stramanätverket den 24 januari 2014. Remissvaret har publicerats på www.sfvh.se 

 
Skrivelser angående nedläggningen av Diplomutbildning i Vårdhygien och Smittskydd vid 
NHV 

• Styrelsen lämnade i maj 2013 en skrivelse till Socialdepartementet angående 
nedläggningen av NHV. Styrelsen beklagade att den uppskattade och unika 
diplomutbildningen i Vårdhygien och Smittskydd försvinner.  

• Styrelsen lämnade i september 2013 en skrivelse till Nordiska ministerrådet för Social- och 
hälsopolitik (MR-S) och Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor 
(ÄK-S). Styrelsen hoppas att en ny nordisk utbildning inom vårdhygienområdet startas. 
Båda skrivelserna finns på www.sfvh.se. 

 
Skrivelse angående nedskärningar i budgeten för Infektionsverktyget 

• SFVH har tillsammans med Stramanätverket uttryckt sin oro över nedskärningar i 
budgeten för Infektionsverktyget år 2015 i ett brev till Landstingsdirektörsföreningen och 
chefen för SKL:s avdelning för vård- och omsorg i december 2013. Brevet 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 

• SODA (Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen). Ordförande Lena Nilsson. 
Huvuddokument (Vägledning) samt bilaga 1 (Förebyggande underhållsprotokoll) och 2 
(Smutstest) har överlämnats från SFVH till SIS som kommer att integrera dessa i den nya 
utgåvan av HB600, företrädesvis som ett annex. Bilaga 3 (Kravspecifikation) och bilaga 4 
(Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - 
Spol- och diskdesinfektorer) behålls av SFVH och kommer att revideras för att användas 
fristående. Utbildningsmaterialet (Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer – 
Personal inom vård och omsorg) finns tillgängligt för medlemmar och andra under fliken 
Dokument på www.sfvh.se.  

• Svenska Hygienpriset 2014. Ordförande Birgitta Lönnberg. Arbetsgruppens uppdrag är 
att bland de nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom 
området vårdhygien.  
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• Stadgegrupp. Sammankallande Anders Johansson. Styrelsen har sett behov av nya stadgar 
för föreningen och gett en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag. Sektionsstyrelserna 
har utsett representanter till gruppen. Gruppen överlämnade sitt förslag till styrelsen i 
februari 2013. Efter diskussion enades styrelsen och arbetsgruppen om en modifierad 
version av arbetsgruppens förslag. Denna version diskuterades vid mötet med  
sektionsstyrelserna i augusti 2013 och ett antal ändringar gjordes. Det slutgiltiga förslaget 
gick ut på remiss till föreningens medlemmar den 6 oktober med svarstid till den 15 
november 2013.  

• Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD). Ordförande Michael Toepfer. Arbetsgruppen har 
arbetat med att revidera dokument ”Creutzfeldt-Jakobs sjukdom - Vårdhygieniska 
rekommendationer” från 2006. Gruppen presenterade nya versionen av dokument på 
SFVH:s studiedagar 2013. Denna finns publicerad på www.sfvh.se 

 
Hemsidan 
Hemsidan www.sfvh.se har utvecklats kontinuerligt under året i samarbete med leverantören HL 
design & media AB, Växjö.  
 
Studiedagar  
Styrelsen arrangerade välbesökta studiedagar med innehållsrikt program den 20-22 mars 2013.  
För tredje året var studiedagarna förlagda till Conventum i Örebro.  
 
Internationellt arbete 
International Federation of Infection Control (IFIC) 
SFVH är medlem i IFIC. Hygiensjuksköterska Eva Skyman, Göteborg, deltog med föredrag i 
member society session vid IFIC:s kongress i Buenos Aires i oktober 2013. Hon representerade 
också SFVH vid IFIC:s årsmöte den 3 oktober. 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 har haft två möten 
under 2013 (i juni i Geneve och i december i Berlin) men SFVH har inte deltagit i något av dessa. 
Norsk Forum for Sykehushygiene - NFSH 
Mari Banck deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse vid Norsk Forum for Sykehushygienes 
studiedagar i Trondheim 14-16 oktober 2013. Ann Tammelin var inbjuden som föreläsare och 
talade om hur SFVH arbetar. Mari har sammanställt en skriftlig rapport från dagarna i Norge som 
är publicerad på www.sfvh.se.  
Den Danske Klub for Centralsterilisering og Sykehushygiejne – DKCS 
Elisabeth Gebring deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på 
Nyborg Strand, Danmark 6-8 november 2013. 
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Gäster från nordiska systerföreningar 
Efter inbjudan deltog representanter för Norsk Forum for Sykehushygiene, Den Danske Klub for 
Centralsterilisering og sjukhushygiejna och Vårdhygien på Island vid SFVH:s studiedagar 2013. 
Inbjudan har skickats till styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island 
att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Umeå 10-12 mars 2014.  
 
Samverkan med Swedish Medtech 
Swedish Medtech är en branschorganisation för företag som levererar medicintekniska produkter 
till svensk sjukvård. En grupp inom Swedish Medtech som arbetar med infektionsprevention 
önskar ökat samarbete med SFVH. Styrelsen har diskuterat att ta fram konsensusdokument kring 
områden: Låneinstrument, Resterilisering av skruvar och spikar för ortopedisk kirurgi, 
Bruksanvisningar med instruktioner för rengöring och desinfektion på svenska samt 
Trelagersförpackning för fabrikssteriliserade produkter. 
 
Medlemmar  
Vid årsskiftet 2013/2014 hade föreningen 652 medlemmar. Av dessa var 69 personer inte 
medlemmar i någon sektion/grupp och de övriga fördelade sig sålunda: Läkarsektionen 64, 
Leverantörsgruppen 96, Tandvårdssektionen 110, Hygiensjuksköterskesektionen 124, 
Steriltekniska sektionen 189. 
 
 
 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens 
arbete. 
 
 
 
 
 
Ann Tammelin, ordförande Mari Banck, sekreterare Elisabeth Gebring, kassör 
 
 
 
 
 
Anne Clöve Birgitta Lönnberg Monica Palmö 
 
 
 
 
 
Lena Engman Ingrid Olsson Katja Urwitz Iversen 
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