Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-04-22 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Anne
Clöve, Ingrid Olsson, Lena Engman, och Mari Banck.
Förhindrad: Katja Urwitz Iversen
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 19 mars 2013 som tidigare godkänts av styrelsen
finns tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen presenterades
och godkändes.
§2
Genomgång av ärendelista
Genomgång av ärendelistan. Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter
mellan styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.
§3
Remisser och skrivelser
Remisser från SIS
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare hade inga besvarade remisser att redovisa.
Inkommen fråga från Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens Folkhälsoinstitut (FHI),
Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram olika kunskapsunderlag, rekommendationer och
riktlinjer. Genom myndigheternas samverkansgrupp (MSG) vänder sig SBU gemensamt till
organisationer för att kartlägga behov av nationella kunskapsunderlag, rekommendationer och
riktlinjer. SBU ber att från respektive organisation föreslå områden där SFVH anser att det
behövs kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer.
Läkarsektionen har framfört synpunkten att det är "Gröna boken” Att förebygga
vårdrelaterade infektioner " (Socialstyrelsen 2006) som är det övergripande vårdhygieniska
kunskapsunderlaget och att myndigheterna bör satsa på att revidera ”Gröna boken”. SFVH har
lämnat svar till SBU den 17 april 2013. Brev från SBU och svar från SFVH finns publicerat
på www.sfvh.se.
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§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör, presenterade budgetunderlag för verksamhetsåret.
Sammanställning från årets studiedagar är ännu inte klar men Elisabeth rapporterade att det
visar på ett litet överskott som stärker föreningens kapital.
§5
Medlemsansökan ses över för att få in rätt information
Elisabeth Gebring och Lena Engman har i uppdrag att revidera vad som ska anges vid
medlemsansökan via hemsidan. När revidering av vad som ska anges kommer www.sfvh.se
uppdateras.
§6
Verksamhetsplan 2013-2014
Mari Banck presenterade förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Styrelsen
gick igenom och efter genomgång godkände styrelsen verksamhetsplan för 2013-2014.
Verksamhetsplanen kommer att publiceras på www.sfvh.se
§7
SFVH hemsidan
Styrelsens webbredaktörer Mari Banck och Ingrid Olsson (ny från den 22 april 2013) gick
igenom nyheter som finns på www.sfv.se. En av nyheterna är att det finns en ”knapp” i övre
menyraden där Svenska hygienpriset är publicerad. Nyhetsmenyn har fler nyheter
presenterade. Styrelsen samtalade om hur hemsidan är utformad och gav Mari Banck i
uppdrag att kontakta HL design för ”förslag till produktutveckling” av hemsidans 1:a sida och
få ett kostnadsförslag för detta.
Mari Banck har genomfört en anpassad utbildning för sektionernas webbredaktörer.
Steriltekniska sektionen saknar ännu en webbredaktör. Mari Banck kommer att ansvara för
sidan tills ny webbredaktör är utsedd och utbildad.
§8
Utvärdering från SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro
Styrelsen gick igenom utvärdering som medlemmar lämnat efter årets studiedagar. Enligt
utvärderingarna var medlemmarna mycket nöjda med arrangemang och innehåll.
Utvärderingen gav även styrelsen värdefull information för planering inför nästa års
studiedagar.
§9
SFVH studiedagar 10-12 mars 2014 i Umeå
Nästa års studiedagar som presenterades på studiedagarna kommer att äga rum i Umeå på
Folkets Hus den 10-12 mars 2014. Folkets hus ligger i centrala Umeå, vid Vasaplan.
Konferensanläggningen rymmer ett antal konserthallar, scener och konferenslokaler där Idun
är den största och rymmer ungefär 860 personer.
Lena Engman och Monica Palmö är styrelsens kontaktpersoner för konferensanläggningen i
Umeå.

2

Styrelsen har nu påbörjat planering av 2014 års studiedagar. Utvärderingarna som lämnades in
efter 2013 års studiedagar gav en bra grund inför planeringa av aktuella föreläsare och
ämnesområde.
Styrelsen diskuterade att byta benämning på studiedagarna till ”Hygiendagarna” och
beslutade att från och med 2014 kallas de studiedagar som SFVH anordnar ”Hygiendagarna”.
§10
Rapport från arbetsgrupper
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen)
Lena Nilsson, ordförande för SODA har sedan tidigare rapporterat att arbetet med att revidera
SODA kommer att påbörjas först när revideringen av boken HB 600 är klar. Denna
prioritering beror på att dokumenten kompletterar varandras ämnesområde för spol- och
diskdesinfektorer och dokumenten ska visa följsamhet.
Remiss – HB 600 Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser (utgåva 3)
har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 29 januari 2013 till den 13 mars 2013.
SFVH har fått möjlighet att yttra sig över ny reviderad utgåva av SIS HB 600 som är planerad
att publiceras under året. Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat svar till SIS
den 19 mars 2013.
SIS tekniska kommitté för området sterilisering av medicintekniska produkter (SIS/TK 349)
har gått igenom inkomna synpunkter och på mötet den 11 april 2013 med deltagarna i SIS/TK
349 fick i Tuula Cammersand i uppdrag att skriva ett brev till SFVH:s styrelse med en
anhållan om ett möte för att diskutera frågor som behöver redas ut innan SIS/TK 349 kan
komma vidare med revidering av HB 600. I brevet önskar SIS/TK 349 diskutera ”SODA” och
”FYFFE”.
SODA som framtagits av SFVH önskar SIS/TK 349 göra om till en teknisk specifikation (TS)
och ”FYFFE” önskar SIS/TK 349 använda i sitt underlag i standardiseringsarbetet.
Styrelsen kommer att kontakta Lena Nilsson, ordförande för SODA och Tuula Cammersand,
projektledare på SIS med förslag på mötestider för att diskutera frågor som SIS/TK 349 ställt
till styrelsen.
Svenska Hygienpriset
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen, rapporterade att arbetet med 2013 års Svenska
hygienpris fungerade mycket bra. Arbetsgruppens planering inför 2014 års Svenska
Hygienpris kommer att påbörjas igen innan sommaren. Projektplan kommer lämna till
styrelsen efter sommaren.
Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer
från 2006
Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien Jönköping. Gruppens arbete presenterades på
studiedagarna i Örebro onsdagen den 20 mars år 2013. Arbetsgruppen består av, Michael
Toepfer, Vårdhygien Jönköping, Per-Olof Svensson, Vårdhygien Jönköping, och Ingrid
Ekfeldt, Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetsgruppen har granska befintliga
dokument och vetenskapliga publikationer som har relevans för hantering av vårdhygieniska
frågor kring Creutzfeldt Jakobs sjukdom. SFVH har givit medlemmarna möjlighet att
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inkomma med synpunkter till michael.toepfer@lj.se senast den 12 maj 2013 innan SFVH
slutligen godkänner en slutversion.
SFVH:s internationella grupp
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC,
EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna har fått information om de danska
studiedagarna från den Danske Club for Centralsterilisering och Sygehushygiejne DKC, 6 – 8
november 2013, Danmark.
Elisabeth Gebring har anmält intresse att åka som styrelsens representant.
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH
Anders Johansson, Umeå är sammankallande för stadgegruppen. Arbetsgruppen har lämnat
stadgeförslag till styrelsen. Styrelsen påbörjade en diskussion om arbetsgruppens förslag till
nya stadgar. Styrelsen kommer att återkoppla till stadgegruppen efter nästa styrelsemöte som
är den 4 juni 2013.
§11
Övriga frågor
Höstens mötestider
Hösten mötestider kommer att fastställas på kommande styrelsemöte den 4 juni 2013.
SKA- råds ansökan om deltagaravgift för deltagande i SIS TK 527 ”Renhet i
operationsrum”.
SFVH har skickat in en ansökan den 31 mars 2013 till SKA-rådet - Standardiseringens
Konsument- och Arbetstagarråd. SVFH har sedan kommittén startade deltagit i SIS TK 527
med två representanter, Anna Hambraeus och Ulrika Ransjö. Anna Hambraeus har varit
kommitténs ordförande. Eftersom kommitténs arbete är angeläget för föreningens medlemmar
önskar SFVH fortsätta arbetet inom SIS TK 527 under år 2013 och har ansökt om bidrag till
deltagaravgiften med 25 000 kronor. SKA-rådet kommer att hantera ansökan under vecka 17.
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.
Datum för kommande styrelsemöte
2013-06-04 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS
2013-08-28 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS
Möte med sektionerna
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen.
Kommande konferenser
IFIC (International Federation of Infection Control) Argentina 2-4 oktober 2013.
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar
Norsk Forum for Sykehushygiene. 15- 17 oktober 2013, Trondheim Norge.
Den Danske Club for Centralsterilisering och Sygehushygiejne DKC, 6 – 8 november
2013, Danmark.
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