Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-08-28 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Anne Clöve, Ingrid Olsson, Katja Urwitz
Iversen, Lena Engman, Birgitta Lönnberg och Monica Palmö och Mari Banck.
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 4 juni 2013 som tidigare godkänts av styrelsen finns
tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda som tidigare gått 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
Inbjudan från Socialstyrelsen att delta i projektet - Översyn av smittskyddslagen
Svensk Förening för Vårdhygien har fått inbjudan den 8 juli 2013 från Socialstyrelsen att
delta i projektet - Översyn av smittskyddslagen i såväl arbetsgrupp som referensgrupp.
Eftersom föreningen organiserar både hygiensjuksköterskor och hygienläkare kommer
styrelsen att skicka över förslag på representanter till Socialstyrelsen för vardera
yrkeskategorin i båda grupperna. Den ekonomiska ersättningen framgår inte i inbjudan för
deltagarna. Styrelsen utgår ifrån att Socialstyrelsen står för resekostnader eller att respektive
landsting står för den kostnaden.
Remisser från SIS
Det har kommit in 22 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat 19 remisser med
avstår eftersom ingen vårdhygienisk relevans finns enligt SFVH:s remissrutin.
Sammanställning av remisserna arkiveras enligt SFVH:s remissrutin.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade halvårsbokslut som visar att föreningen
ligger i balans. Styrelsens arbete med att se över kostnader har gett resultat.
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§5
Planering inför möte med sektionerna 29 augusti
Styrelsen ägnade tid åt att planera inför mötet med sektionerna den 29 augusti 2013 som
kommer att äga rum på Södersjukhuset i Stockholm. Ann Tammelin har skickat ut inbjudan
under våren med erbjudande om att respektive sektion kan representeras av två
styrelsemedlemmar. Den 15 augusti skickades dagordning ut till de åtta som anmält sitt
deltagande.
§6
Hemsidan
Styrelsens webbredaktör Mari Banck visade resultat av en uppgraderad startsida som HL
design & media AB, Växjö tagit fram utifrån styrelsens önskemål. Styrelsen var nöjd med
resultatet. Ann Tammelin rapporterade från kundmötet med Henrik Löwenadler, VD för HL
design & media AB. Vid kundmötet tog Ann upp tre punkter som Mari Banck, fångat upp
under våren:
Problem med länkar till dokument på hemsidan
Besökande till vår hemsida har under våren haft problem med att öppna länkar på hemsidan.
Henrik informerade att det är uppmärksammats och meddelar att det är ett tekniskt problem
som HL design jobbar för att rätta till.
Ärendehanteringssystem
För att få ordning på vilka ärende som behandlas har Mari en önskan om ett
ärendehanteringssystem. Henrik informerade om att det finns ett ärendehanteringssystem som
HL design använder sig av och som vi kan ta del av under hösten.
Prenumerationsmöjlighet
Styrelsen har tidigare uttalat en önskan att ge våra medlemmar möjlighet att prenumerera på
nyheter via en RSS-läsare eller flödesmätare. Tyvärr har det inte funnits möjlighet att
genomföra detta i befintlig plattform. HL design informerar om att den möjligheten finns vid
uppgradering. Styrelsen diskuterade om uppgradering är möjlig eftersom det innebär en
merkostnad utöver det vi tidigare budgeterat. Styrelsen beslutade att det inte är ekonomiskt
möjligt i dagsläget utan kommer att budgetera för detta för år 2014.
§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.
§8
Möte med Swedish Medtech
Ann Tammelin har varit på möte med Swedish Medtech som är en branschorganisation för
företag som levererar medicintekniska produkter till svensk sjukvård. Ann informerade om att
Swedish Medtech har en grupp som jobbar med infektionsprevention och som önskar ökat
samarbete med SFVH. Styrelsen ser att det skulle vara värdefull med samverkan kring
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ämnesområdet och diskuterade i vilken form det skulle vara. I ett inledningsskede skulle man
kunna försöka få samsyn och utbyta kunskap kring områdena Låneinstrument,
Bruksanvisningar på svenska samt Trelagersförpackning för fabrikssteriliserade produkter.
Ann kommer att återkoppla till Swedish Medtech om vad styrelsen kom fram till för
satsningsområde.
§9
Rapport från arbetsgrupper
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen)
Ann Tammelin och Anne Clöve träffade den 17 juni 2013 representanter från SIS/TK 349. På
mötet beslutades att SODAs huvuddokument (Vägledning) samt bilaga 1 (Förebyggande
underhållsprotokoll) och 2 (Smutstest) ska överlämnas från SFVH till SIS sedan detta stämts
av med Lena Nilsson, ordförande i arbetsgruppen SODA. SIS kommer att integrera SODAdokumenten i den nya utgåvan av HB600, företrädesvis som ett annex.
Styrelse tackar alla dem som medverkade i SODA-arbetsgruppen för stort engagemang och
nedlagt arbete.
Bilaga 3 Kravspecifikation och 4 Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom
området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer behålls av SFVH.
Utbildningsmaterialet är mycket bra och kan användas fristående. Utbildningsmaterialet finns
tillgängligt för medlemmar och andra under fliken dokument på www.sfvh.se.
Styrelsen konstaterade att utbildningsmaterialet behöver marknadsföras mer och lämpligt är
att lyfta fram det på kommande hygiendagar i Umeå. Styrelsen ska se över hur dessa kan
förvaltas och revideras på bästa sätt.
Svenska Hygienpriset
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen genomfört ett
första telefonmöte. Arbetsgruppen har jobbat med att ta fram ny projektplan. Birgitta
presenterade projektplanen för Hygienpriset 2014 som tidigare gått ut till styrelsen inför
dagens möte. Styrelsen godkände projektplanen och den publiceras på www.sfvh.se
SFVH:s internationella grupp
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC,
EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna rapporterar om IFIC. Katja informerade att
Eva Skyman kommer att åka på arbetsgivarens bekostnad till årets kongress som äger rum i
BuenosAires. Styrelsen beslutade att ge Eva Skyman i uppdrag att delta på IFIC:s årsmöte.
Dagordning för årsmötet har ännu inte kommit. På nästa styrelsemöte diskuteras SFVH:s
synpunkter i de frågor som kommer att behandlas på årsmötet.
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH
Anders Johansson, Umeå, sammankallande för stadgegruppen har lämnat stadgeförslag till
styrelsen. Styrelsen har återkopplat styrelsens synpunkter på stadgeförslaget till
stadgegruppen. Styrelsen kommer att jobba vidare med stadgeförslaget på mötet med
sektionerna den 29 augusti.
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§10
Övriga frågor
Inga övriga frågor denna gång

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöte
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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