Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2014-01-08 kl. 13:00 – 16:00
Plats: Videokonferens
Närvarande: Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Lena Engman (via telefon), Birgitta
Lönnberg och Monica Palmö och Mari Banck.
Förhindrade: Anne Clöve, Katja Urwitz Iversen och Ingrid Olsson,
§1
Föregående minnesanteckningar
Ann Tammelin hälsade styrelsen välkommen via videomöte och telefon. Föregående
minnesanteckningar från den 25 november 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
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har sammanställt inkomna remisser till
SFVH för år 2013. Totalt är det 80 remisser som SFVH har hanterat. Lista på inkomna
remisser bifogas som bilaga 1 i minnesanteckningarna och arkiveras enligt SFVH:s
remissrutin.
Skrivelser
Inkommen remiss från Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen gällande 10punktsprogrammet mot antibiotikaresistens i sjukvården. Stramanätverket och Svenska
Infektionsläkarföreningen har reviderat 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom
slutenvården och ger SFVH möjlighet att komma med synpunkter på förslaget innan det nya
programmet fastställs.
SFVH ger medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till
styrelsen@sfvh.se till den 20 januari 2014. Styrelsen kommer att sammanställt inkomna svar
och skicka svar till Stramanätverket.
Länk till remiss 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom slutenvården
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Inbjudan
SFVH har fått en inbjudan att delta i det pågående arbetet med att ta fram rekommendationer
och vägledningar om hur hundar bör användas i vården. Arbetet med ett myndighetsdokument
som skrivs av fem inblandade myndigheter har pågått i närmare två år.
Det andra dokumentet, kallat expertdokumentet, ska komplettera myndighetsdokumentet med
praktiska råd och anvisningar från berörda intresseorganisationer.
Ordförande i gruppen för expertdokumentet, veterinär Johan Beck-Friis, har skickat en
inbjudan till styrelsen att utse en representant till gruppen. Styrelsen har utsett
hygiensjuksköterska Susanne Wiklund att representera SFVH i gruppen för
expertdokumentet. Deltagande organisation står för alla kostnader för sin representant.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att hon håller på att sammanställa och gör
bokslut för år 2013. Elisabeth rapporterar att hon ser att 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
Rapport från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset 2014
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen informerade information om Svenska
Hygienpriset 2014 och att nominera någon eller några på sin arbetsplats finns publicerad på
www.sfvh.se. Birgitta tog upp att det är viktigt att nomineringsblanketten sprids i vida kretsar.
Nominering pågår fram till den 7 februari 2014. Mer om Svenska hygienpriset finns att läsa
på hemsidan under fliken Svenska hygienpriset.
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 var denna gång förhindrad att delta och inget det fanns att
rapportera denna gång
Information om SFVH:s internationella kontakter och kommande konferenser finns
publicerad på www.sfvh.se på styrelsens internationella engagemang.
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Revidering av utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området
värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer (SODA)
Lena Nilsson, ordförande i arbetsgruppen har fått i uppdrag kontakta tidigare deltagare i
arbetsgruppen och revidera bilaga 4 Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom
området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer som finns publicerad på
www.sfvh.se under dokument. Utbildningsmaterialet är mycket bra och kan användas
fristående. Mari Banck rapporterade att arbetsgruppen har haft ett första telefonmöte och
börjat planera för revidering av utbildningsmaterialet. Lena Nilsson har skickat projetplan för
arbetsgruppen till styrelsen för godkännande. Styrelsen tog del av projektplan och godkände
upplägg samt budget. Projektplan finns publicerad på www.sfvh.se under dokument.
Målet är att presentera utbildningsmaterial på hygiendagar i Umeå.

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöten
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.
• Nordiska hygiensjuksköterskekonferensen i Göteborg 2014
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