Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-11-25 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Anne Clöve, Elisabeth Gebring, Ingrid Olsson (via telefon efter
lunch), Katja Urwitz Iversen, Lena Engman, Birgitta Lönnberg och Monica Palmö, och Mari
Banck.
§1
Föregående minnesanteckningar
Mari Banck hälsade styrelsen välkommen då Ann Tammelin anslöt först klockan 12.00.
Föregående minnesanteckningar från den 30 oktober 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
Remisser från SIS
Det har kommit in fyra remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat tre remisser med
avstår enligt SFVH:s remissrutin. Lista på inkomna remisser bifogas som bilaga i
minnesanteckningarna och arkiveras enligt SFVH:s remissrutin.
Skrivelser
Inga inkomna skrivelser har inkommit denna gång.
Information från SIS om två nya arbetsgrupper
• SIS/TK 349/AG 2 - städning för vården
Tuula Cammersand, projektledare på SIS har skriftligt informeratom att SIS inledder
arbete med att ta fram en standard för städning för vården genom att starta en ny
arbetsgrupp, SIS/TK 349/AG 2. Arbetsgruppen har genomfört sitt första möte den 28
oktober 2013 och nästa möte är planerad till den 16 december 2013.
• SIS/TK 349/AG 3 - lager och logistik
TK349 har även tagit beslut att påbörja ytterligare en arbetsgrupp för lager och logistik
(avseende sterila medicintekniska produkter) som benämns SIS/TK 349/AG 3.
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Arbetsgruppen beräknar att starta den 28 januari 2014. Deltagare från TK 349 har
möjlighet att delta i båda grupperna.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade att föreningen ligger i balans. Styrelsens
arbete med att se över kostnader har gett resultat.
§5
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 och Monica Palmö, kontaktpersoner för konferensanläggningen i Umeå
rapporterade om nuläget. Styrelsen ägnade tid åt att planera hygiendagarna enligt framtagen
checklista och detaljplanerade tider för programpunkter och föreläsare.
§6
Möte med Swedish Medtech
Inbjudna till dagens möte klockan 13:00-14:00 var Mia Engman Hyrén, informationsansvarig
och Stefan Leufstedt från Swedish Medtech.
Swedish Medtech är en branschorganisation för företag som levererar medicintekniska
produkter till svensk sjukvård. Branschorganisationen bildades år 1970 och har idag cirka 170
medlemsföretag små och stora företag inom tillverkande-, försäljnings- och
distributionsbolag. Swedish Medtech arbetar genom olika fokus-, sektors- och expertgrupper.
Swedish Medtech har en önskan om samverkan för kunskapsutbyte och utarbetande av
kunskapsunderlag med SFVH.
Styrelsen ser att det är värdefull med samverkan och vi kom fram till att det är värdefullt att
börja med dokumenten för Riktlinjer för låneinstrument som finns publicerade på
www.sfvh.se.
Riktlinjer för låneinstrument används framförallt av sterilenheter och operationsavdelningar
vid upphandling och vid hantering mellan leverantör och sterilenhet av låneinstrument.
Ytterligare ett område togs upp var återsterilisering av medicintekniska produkter som skruvar
och spikar som används i samband med operation då låneinstrument används. Tillverkaren
anger vid leverans att skruvar och spikar är engångsprodukter efter första
steriliseringsprocessen. Det förekommer att dessa används i cirkulation i skruv- och
spikcontainrar som steriliseras vid upprepade tillfälle utan batchmärkning och spårbarhet.
Styrelsen anser att det kan vara värdefullt att även lyfta fram denna hantering.
Swedish Medtech kommer att ta med sig styrelsens förslag på följande område:
• Riktlinjer för låneinstrument
• Återsterilisering av medicintekniska produkter som skruvar och spikar.
Swedish Medtech återkommer när de samtalat med till lämplig grupp om styrelsens förslag
kring område att jobba vidare med.
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§7
Medlemsansökan på hemsidan ses över
Arbete pågår med att revidera formulär för medlemansökan på hemsidan.
§8
Hemsidan
Mari rapporterade att nu har Steriltekniska sektionen en utbildad webbredaktör. Det finns i
dagsläget inget inrapporterat i ärendehanteringsportalen hos hl design. Det har kommit en
fråga från Hygiensjuksköterskesektionen som har en önskan om en inloggningssida på
sektionens sida. Hygiensjuksköterskesektionen har varit i kontakt med HL-Design angående
kostnader och sektionen ser det värdefullt att investera i en egen inloggningssida. Styrelsen
kom fram till att hygiensjuksköterskesektionen kan gå vidare med att skaffa en
inloggningssida. Vad som är viktigt för hygiensjuksköterskesektionen är att tydliggöra vem
som sköter support och ärendehantering för inloggningssida, eftersom det var
inloggningssidan som SFVH valde bort för att få ner kostnaderna för www.fvh.se.
§9
Rapport från DKCS Nyborg Strand
Elisabeth Gebring inbjuden gäst från styrelsen till den Danske Club for Centralsterilisering
och Sygehushygiejne – DKC som ägde rum i Nyborg i Danmark, 6 – 8 november. 2013.
Elisabeth rapporterade från de danska studiedagarna att programmet var både var intressant
och givande. En skriftlig reserapport kommer att publiceras på www.sfvh.se under
internationella engagemang.
§10
Inkomna synpunkter på nya stadgar
Alla medlemmar i SFVH har haft möjlighet att komma med synpunkter på förslag till nya
stadgar för föreningen som tagits fram av en arbetsgrupp i samarbete med styrelsen.
Stadgeförslaget har legat ute på www.sfvh.se fram till den 15 november 2013. Det har
kommit in tre synpunkter. Styrelsen gick igenom dessa och svar kommer att skickas till
berörda. Synpunkter och svar kommer också att sammanställs och läggas ut på hemsidan. Ett
slutgiltigt förslag ska läggas fram för omröstning på årsmötet i Umeå 2014.
§11
Rapport från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset 2014
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att nomineringsblankett för
Svenska Hygienpriset 2014 finns publicerad på www.sfvh.se från den 1 november 2013. Alla
ges möjlighet att nominera någon eller några på sin arbetsplats. Det är viktigt att
nomineringsblanketten sprids. Nominering pågår fram till den 7 februari 2014. Mer om
Svenska hygienpriset finns att läsa på hemsidan under fliken Svenska hygienpriset.
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SFVH:s internationella grupp
Katja Urwitz Iversen är SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC
(International Federation of Infection Control), EUNETIPS och de nordiska
systerföreningarna. Katja rapporterade att samlad information om SFVH:s internationella
kontakter och kommande konferenser finns publicerad på www.sfvh.se på styrelsens
internationella engagemang.
Katja rapporterade att inbjudan skickats den 8 november till systerföreningar om erbjudande
att delta med en representant på SFVH hygiendagar den 10-12 mars 2014 i Umeå.
Det har kommit in en enkät från IFIC då de undersöker medlemmarnas åsikt om IFIC:s
nuvarande verksamhet och service. Styrelsen beslutade att avstå då det visade sig att frågorna
var mycket detaljrika och rörde frågor som styrelsen inte har kunskap om. Nästa IFIC
kongress äger rum på Malta den 12-15 mars 2014.
§12
Hygienfolder
En fråga har inkommit från Peter Thore om SFVH vill vara med i arbetet då Vårdförbundet
eventuellt kommer att omarbeta broschyren Rätt klädd och rena händer. Det kommer att bli
nya bilder och ny text. Styrelsen diskuterade om vilket behov det finns av broschyren idag
eftersom det var några år sedan den togs fram. Styrelsen kom fram till att det är av intresse att
delta. Vad som är viktigt innan styrelsen beslutar om att delta är att se på vilka kostnader som
är förknippat med framtagande av broschyr.
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöten
2014-01-08 kl. 13:00-16:00 Videokonferens
2014-02-12 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
2014-03-09 kl. 15:00- Umeå
2014-04-03 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
2014-06-04 kl. 13:00-16:00 Videokonferens

Möte med sektionerna
2014-08-29, kl. 10:00-16:00. Återkommer om lokal.

Kommande konferenser
• Norsk Forum for Sykehushygiene. 14- 16 oktober 2014, Hamar Norge.
• Den Danske Club for Centralsterilisering och Sygehushygiejne DKC, hösten 2014
• IFIC (International Federation of Infection Control), Malta St. Juliaris 12-15 mars
2014.
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