
 

 
Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2013-06-04  kl. 10:00 – 16:00 
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, , Elisabeth Gebring, Anne Clöve, Ingrid Olsson, Katja Urwitz Iversen, 
Lena Engman, och Mari Banck. 
Förhindrad: Birgitta Lönnberg och Monica Palmö 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar från den 22 april 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 
Det har kommit in nio remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja Urwitz 
Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat sex remisser med avstår enligt 
SFVH:s remissrutin (avstår med kommentar att ingen vårdhygienisk relevans finns). Remisserna 
redovisas inte i minnesanteckningarna. Sammanställning av remisserna arkiveras enligt SFVH:s 
remissrutin. 
 
Kartläggning av nationella kunskapsunderlag 
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 olika organisationer för att kartlägga behov 
av nationella kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer. År 2006 utgav Socialstyrelsen 
boken ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag”. Denna publikation är 
mycket använd av den svenska vårdhygieniska expertisen och täcker in en stor del av aktuella 
områden/frågeställningar. Boken kompletteras av kunskapsunderlag framtagna av Svensk Förening för 
Vårdhygien. Styrelsen har lämnat svar till SBU den 17 april 2013 och anger i brevet att det är 
angeläget att ett arbete med att revidera ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” startas snarast. En 
övergång från pappersformat till elektronisk publicering gör det möjligt att uppdatera enskilda kapitel 
utan hänsyn till uppdatering av de övriga kunskapsutvecklingen går inte i samma takt på alla områden. 
Det är väsentligt att man ser de olika kapitlen som delar av en sammanhållen helhet med gemensamt 
syfte och gemensam redaktionell form. Uppdraget att revidera ”Att förebygga vårdrelaterade 
infektioner” har gått till SMI som inlett kontakter med motsvarande institut/myndigheter i de andra 
nordiska länderna för att ev. ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag. Svar från SMI på styrelsens 
brev har inkommit den 3 juni 2013. SMI håller med om att elektronisk publicering har stora fördelar 
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och att det är viktigt att ha en enhetlig struktur. Samnordiska kunskapsunderlag ersätter dock inte helt 
”Gröna boken” då den också haft funktionen att vara en lärobok på svenska. Läs mer i dokumenten: 

• Brev från SBU  
• Svar från SFVH till SBU 
• Svar från SMI till SFVH  

 
Remiss från Socialstyrelsen - om hälsoundersökning av asylsökande  
Inkommen remiss från Socialstyrelsen den 15 maj 2013. SFVH har fått en remiss om föreskrifter om 
ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om hälsoundersökning av 
asylsökande att yttra sig om. 
SFVH ger medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den 8 juni 
2013 på inkommen remiss. Styrelsen kommer att sammanställt inkomna svar och skickat in svar till 
Socialstyrelsen. 
Bilagor till remiss:  

• Missiv  
• Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.  
• Konsekvensutredning  
• Sändlista  

 
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring, föreningens kassör informerade att HL design har identifierat ett fel i det 
elektroniska formuläret för ansökan om medlemskap i SFVH. Felet är nu åtgärdat men medför att 
person som ansökt om medlemskap i SFVH - och i någon av sektionerna - mellan den 1 januari och 31 
maj 2013 inte har registrerats. Information har lagts ut på hemsidan om att de som ansökt behöver 
genomföra en ny ansökan om medlemskap. Sektionerna är informerade. Elisabeth presenterade 
budgetunderlag för år 2013 för styrelsen. Sammanställningen från årets studiedagar visar på ett litet 
överskott. 
 
§5 
Planering inför möte med sektionerna 29 augusti 
Styrelsen planerade kommande möte med sektionerna som kommer äga rum på Södersjukhuset i 
Stockholm den 29 augusti 2013. Ann Tammelin skickar ut inbjudan och agenda under juni till 
sektionens styrelser med erbjudande om att respektive sektion kan representeras av två 
styrelsemedlemmar.   
 
§6 
SFVH hemsidan 
Styrelsens webbredaktör Mari Banck visade förslag som HL design tagit fram av ny startsida och 
kostnad för detta. Styrelsen diskuterade förslagen för startsida och gav Mari Banck i uppdrag att 
kontakta HL design för att utforma startsida enligt styrelsens beslut. 
 
§7 
Planering inför SFVH hygiendagar den 10-12 mars 2014 i Umeå 
Hygiendagar äger rum i Umeå på Folkets Hus den 10-12 mars 2014.  
Lena Engman, kontaktpersoner för konferensanläggningen i Umeå rapporterade om nuläget. Styrelsen 
ägnade tid åt att planera hygiendagarna enligt framtagen checklista och utgick från utvärderingarna 
som lämnades in efter 2013 års studiedagar som gav en bra grund inför planeringa av aktuella 
föreläsare och ämnesområde. 
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§8 
Ansökan till SKA- rådet 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. Svar har inkommit från SKA-rådet som meddelar att de avslagit ansökan om bidrag för 
deltagande i SIS TK 527. Uppenbarligen är slutanvändaren "patient" inte tillräckligt tydligt utpekad i 
SFVH:s stadgar; det framgår inte att det ytterst är patienten som drar nytta av föreningens verksamhet. 
Styrelsen diskuterade om SFVH ändå har ekonomiska möjligheter att betala deltagaravgiften på 
 25 000 kr. Styrelsen beslutade att i dagsläget finns det ingen möjlighet att betala deltagaravgiften.  
Ann Tammelin kontaktar SIS om att SFVH inte har ekonomiska möjligheter att betala deltagaravgift 
för att delta i SIS TK 527. 
 
§9 
Rapport från arbetsgrupper  
 
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) 
Lena Nilsson, ordförande för SODA har inkommit med ett brev. Arbetsgruppen är positiv till att 
SODA-dokumentet blir ett SIS-dokument men några funderingar kvarstår att reda ut. SIS/TK 349, 
projektledare, Tuula Camersand har tidigare ställt frågan till styrelsen om SODA kan göra om till en 
teknisk specifikation (TS) och om ”FYFFE” kan används som underlag vid framtagande av en 
standard för lagerhållning. 
Ann Tammelin och Anne Clöve kommer på mötet den 17 juni 2013 med SIS/TK 349 att diskutera och 
framföra styrelsens svar hur SODA och FYFFE kan hanteras.  
 
På mötet kommer även HB 600 Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser (utgåva 3) att 
diskuteras. HB 600 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. Styrelsen har sammanställt 
inkomna svar och skickat svar till SIS den 19 mars 2013. SIS HB 600 är planerad att publiceras under 
året. 
 
Styrelsen tog upp att föreningen har ett mycket bra utbildningsmaterial Utbildning för hälso-, sjuk- 
och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer som SODA-
arbetsgruppen tagit fram för att användas tillsammans med SODA dokumentet. Ett förtydligande är att 
utbildningsmaterialet kan användas fristående. Det innehåller manus och Powerpoint för rengöring och 
desinfektion för spol- och diskdesinfektorer. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt för medlemmar 
och andra under fliken dokument på www.sfvh.se. Styrelsen konstaterade att utbildningsmaterialet för 
rengöring och desinfektion för spol- och diskdesinfektorer behöver marknadsföras mer och lämpligt är 
att lyfta fram utbildningsmaterialet på kommande hygiendagar i Umeå.  
 
Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen var förhindrad till dagens möte men har tidigare 
rapporterat att ny projektplan för år 2014 kommer lämna till styrelsen efter sommaren. 
 
Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer från 2006 
Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien Jönköping har sammanställt medlemmarna synpunkter på 
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer. Dokumentet har legat ute på 
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www.sfvh.se mellan den 7 april till den 12 maj 2013 där medlemmarna haft möjlighet att lämna 
synpunkter till Michael Toepfer.  
Styrelsen gick igenom dokumentet Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska 
rekommendationer. Styrelsen har önskemål om mindre justeringar som kommer att skickas till 
Michael Toepfer. Efter dessa justeringar kommer slutdokumentet att få ett ISBN nummer och 
publiceras på www.sfvh.se. Arbetsgruppen har bestått av, Michael Toepfer, Vårdhygien Jönköping, 
Per-Olof Svensson, Vårdhygien Jönköping, och Ingrid Ekfeldt, Vårdhygien Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Styrelsen tackar arbetsgruppen för väl utfört arbete. När Creutzfeldt-Jakobs 
sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer publiceras kommer projektet att avslutas. 
 
SFVH:s internationella grupp 
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC, EUNETIPS och 
de nordiska systerföreningarna har inget nytt att rapportera denna gång. 
 
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH 
Anders Johansson, Umeå, sammankallande för stadgegruppen. Arbetsgruppen har lämnat 
stadgeförslag till styrelsen. Styrelsen gick igenom inlämnat förslag till nya stadgar. Styrelsen kommer 
att återkoppla till stadgegruppen om synpunkter på stadgeförslaget. Stadgeförslaget kommer att ligga 
som en punkt på mötet med sektionerna den 29 augusti 2013.  
 
§10 
Övriga frågor 
PRISS 
PRISS – ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas – är ett nationellt projekt som bedrivs i samverkan 
mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, Riksföreningen för 
operationssjukvård, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering 
inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Svensk Förening för Vårdhygien. 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. 
Samtliga landets 72 kliniker har deltagit och 150 medarbetare från olika delar av landet har ingått i 
tvärprofessionella granskningsteam och expertgrupper. 
Fyra arbetsgrupper har bildats med uppdrag att ta fram nationella mallar/best practice inom områdena: 
Profylaktiskt antibiotikum vid elektiv knä- och höftproteskirurgi, Tidig upptäckt av postoperativ 
infektion och infektionsregistrering, Optimal operationsmiljö samt Adekvat behandling vid 
postoperativ infektion. 
 
Fem S 
En nationell grupp som samlar de aktörer på nationell nivå som arbetar med vårdhygien inom 
humansidan bildades år 2013.  
Syftet med gruppen är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom på 
det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området 
och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar. Svensk Förening för Vårdhygien, 
Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Smittskyddsinstitutet och 
Socialstyrelsen är representerade i gruppen. Smittskyddsinstitutet är sammankallande och står som 
värd för mötena. Det första mötet hölls den 19 februari och det andra den 3 juni 2013. 
Vid mötet 3/6 diskuterades bl.a. den sk. Gröna boken – för ytterligare info se §3 ovan. 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen med en önskan om en trevlig sommar och 
avslutade mötet. 
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Datum för kommande styrelsemöte 
2013-08-28 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS 
2013-08-29 kl. 10:00 – 16:00 Södersjukhuset 
2013-09-23 kl. 13:00-16:00  Videokonferens 
2013-10-30 kl. 10:00 – 16:00 Travenfelt, SLS 
2013-11-25 kl. 10:00 – 16:00 Travenfelt, SLS  
2014-01-08 kl. 13:00-16:00 Videokonferens  
 
Möte med sektionerna 
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Södersjukhuset, Stockholm. 
 
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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