Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2014-02-12 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Anne Clöve (från 11.30), Elisabeth Gebring, Ingrid Olsson,
Katja Urwitz Iversen, Lena Engman, Birgitta Lönnberg, Monica Palmö och Mari Banck.
§1
Föregående minnesanteckningar
Ann Tammelin hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 8
januari 2014 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 styrelsemöte. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.
§3
Remisser och skrivelser
Remisser från SIS
Det har kommit in sju remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat sju remisser enligt
SFVH:s remissrutin. Lista på inkomna remisser bifogas som bilaga i minnesanteckningarna
och arkiveras enligt SFVH:s remissrutin.
Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit denna gång till styrelsen.
Inbjudan till expertgrupp från Socialstyrelsen
En inbjudan har inkommit till SFVH om nominering till expertgrupp och sakkunniggrupp för
framtagande av vetenskapligt underlag och bedömning avseende särskild vaccination mot
Hepatit B, Influensa, Pneumokocker och Tuberkulos.
Styrelsen har skickat ut inbjudan till berörda sektioner om att utse deltagare till expert- och
sakkunniggrupperna för Hepatit B, Influensa och Tuberkulos. Rose-Marie Carlsson har
nominerats för Hepatit B och Ingemar Qvarfordt för Tuberkulos. Arbetet fortsätter med att
hitta person att nominera för Influensa.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade utfall och prognos för föreningen. Elisabeth
rapporterade att det nu är i balans. Styrelsens arbete med att se över kostnader har gett
resultat.
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§5
Hemsidan
Inbjuden gäst, Henrik Löwenadler från HL DESIGN & MEDIA AB presenterade den nya
plattformen wm3 och nyheter som finns tillgängliga i samband med ett eventuellt byte till
wm3. Kostnaden för plattformsbytet är en del i förvaltning- och utvecklingsarbetet som
behövs för att hemsidan ska vara attraktiv för våra webbredaktörer, medlemar och läsare.
Styrelsen beslutade att byta från wm2 till wm3. Byte av plattform och utbildning av
webbredaktörer bör ske antingen i början av juni eller under andra halvan av augusti 2014.
Planläggning av byte av plattform påbörjas under våren.
Mari Banck, webbredaktör, rapporterade att det har kommit en fråga från
hygiensjuksköterskesektionen om en inloggningssida på sektionens sida.
Hygiensjuksköterskesektionen har varit i kontakt med HL-Design och fått ett kostnadsförslag
som för egen inloggningssida som de kommer att införa. I samband med inloggningssidan har
hygiensjuksköterskesektionen har fått en egen support och ärendehantering för
inloggningssida, eftersom SFVH valde bort inloggningssidan för att få ner
supportkostnaderna som tidigare var hög. Inloggningssida införs i samband med bytet från
wm2 till wm3.
§6
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 planering av hygiendagarna enligt framtagen
checklista.
§7
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsens innehåll. Denna kommer att publiceras på
hemsidan i samband med hygiendagarna i Umeå den 10-12 mars 2014.
§8
Rapport från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset 2014
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att nominering till Svenska
Hygienpriset är stängd den 7 februari 2014. Det har kommit in 30 nomineringar som kommer
att granskas av jurygruppen. Priset delas ut på Hygiendagar i Umeå den 10-12 mars 2014.
Prisutdelare är landstingsrådet Karin Lundström, Västerbottens läns landsting. 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 enligt tabell nedan.
Aktivitet
SFVH:s hygiendagar

IFIC 2014, Malta
www.theific.org
Norska hygiendagar i
Hamar
www.sykehushygiene.no
Danska hygiendagar i
Nyborg Strand
www.dkcs.dk
EUNETIPS
www.eunetips.eu

Deltagare
Inga
nordiska
gäster

Datum
2014-03-10---12

2014-03-12--15

Kommentar
Inbjudan till systerföreningarnas
styrelser (Norge, Danmark, Finland,
Island) skickades november 2013
samt januari 2014
Anmälan från 2013-08-15

2014-10-14--16

2014-10-29--30

Årliga nätverksmöten vår och höst.
2013 möte i Geneve i juni och i
december i Berlin. SFVH har inte
deltagit vid dessa möten.
Datum och plats för vårmötet
2014 är ännu inte klart men höstmötet
blir i november i samband med HIS
kongress i Lyon.

Sammanställning av internationella engagemang finns även publicerad på www.sfvh.se på
styrelsens internationella engagemang.

Revidering av SODA utbildningsmaterial
Mari Banck rapporterar från arbetet i arbetsgruppen som reviderar utbildningsmaterial för
hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och
diskdesinfektorer (utbildningsmaterialet publicerades på hemsidan år 2012). Lena Nilsson har
fått i uppdrag av styrelsen att sammankalla tidigare arbetsgrupp för att utbildningsmaterialet ska
uppdateras, förpackas på ett ”tilltalande” sätt, spridas och göras känt. Ny titel på
utbildningsmaterialet kommer att bli Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer –
personal inom vård och omsorg och ska vara ett fristående utbildningsmaterial inom området
spol- och diskdesinfektorer.
Utbildningsmaterialet kommer att delas in i tio delar:
1. Rengöring och desinfektion
2. Spol- och diskdesinfektorer
3. Processkemikalier
4. Rengöring och desinfektion inom tandvården
5. Placering av gods
6. Processgodkännande
7. Hantering av gods
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8. Kontroll och underhåll
9. Validering, förebyggandeunderhåll och rutinkontroll
10. Lagar, föreskrifter, direktiv och standarder
Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer – personal inom vård och omsorg och ska
vara ett fristående utbildningsmaterial inom området spol- och diskdesinfektorer. Lena
Nilsson och Mari Banck kommer att presentera materilaet på SFVH hygiendagar den 10-12 mars
2014 i Umeå.
Sterilteknikerutbildning i Sollefteå
Steriltekniker utbildningen i Sollefteå har beviljats till fortsatt uppdrag den 20 januari 2014 av
myndigheten för yrkesskolan (YH).
Representant i expertgruppen för vårdhundar
Ny deltagare söks som SFVH:s representant i expertgruppen för vårdhundar då Susanne
Wiklund har avsagt sig uppdraget. Förfrågan om ny deltagare har gått ut den 20 januari 2014
till hygiensjuksköterskesektionen och läkarsektionen.
Samverkan med Swedish Medtech
Mia Engman Hyrén på Swedish Medtech har återkopplat till styrelsen att ortopediska
implantat-gruppen visade intresse för att jobba vidare med riktlinjerna för låneinstrument.
Mer information, se minnesanteckningar från den 20 november 2013. Upplägg och former
kommer att planläggas under våren.
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöten
2014-03-09 kl. 15:00- 19:00 Umeå
2014-04-03 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43,
Stockholm
2014-06-04 kl. 13:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43,
Stockholm
Möte med sektionerna
2014-08-29, kl. 10:00-16:00, Södersjukhuset Stockholm
Kommande konferenser
IFIC (International Federation of Infection Control), Malta St. Juliaris 12-15 mars 2014
NFSH, Hamar 14-16 oktober 2014/ Katja Urwitz Iversen åker från styrelsen
DKCS 29 - 30 oktober 2014/ Monica Palmö åker från styrelsen
Nordiska Hygienkonferensen, 10 - 12 september 2014, Svenska mässan Göteborg
Internationella och nordiska föreläsare. Smittskydd/vårdhygien - ett område i rörelse
Programmet innehåller många av de utmaningar som vi står inför idag såsom:
• förändringsarbete och implementering
• multiresistenta bakterier i vården inom och utanför sjukhusen
• indikatorer och förbättringsarbete
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