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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2012-08-28 kl. 10:00 – 16:00 
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Katja Urwitz Iversen, 
Monica Palmö, Anne Clöve, Lena Engman, Ingrid Olsson och Mari Banck. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar från den 30 maj 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 
12 remisser från SIS har besvarats sedan föregående styrelsemöte. Remisserna har skickats ut 
till berörda inom föreningen och besvarats av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s remissrutin. 
Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
Arbetsmiljöverkets nya version av AFS 2005:1  
Arbetsmiljöverkets nya version av AFS 2005:1 har kommit på remiss till SFVH. Den har 
ändrats för att det nya EU-direktivet om förebyggande av stick- och skärskador ska ingå bland 
svenska föreskrifter. SFVH har fått möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets remiss och 
medlemmarna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen till och med 1 
juni 2012. 
Ett svar har inkommit från medlem och styrelsen har skickat svar till Arbetsmiljöverket. 
Svaret finns på www.sfvh.se. 
 
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring har under sommaren fått ett överlämnade från föreningens tidigare kassör, 
Carianne Vessin Sevholt. 
Elisabeth rapporterade att studiedagarna i Örebro 2012 gav ett överskott på cirka 114.000:-. 
Överskottet från studiedagarna används till kostnader för hemsidan, arbetsgrupper, 
hygienpriset och andra kostnader som styrelsen godkänt. Elisabet rapporterade att 
medlemsavgifterna täcker styrelsens arbete. 
Årets resultat visar hittills ett underskott på cirka 3.000 kronor, dvs. föreningens sparkapital 
har minskat. Styrelsen kommer att jobba vidare under hösten med att se över föreningens  
 

http://www.sfvh.se/


 

2 
 

 
kostnader. Elisabeth kommer att ta fram ett förslag till budget för kommande verksamhetsår 
och presentera vid nästa styrelsemöte. 
 
§5 
SFVH:s hemsida  
Mari Banck, SFVH webbredaktör har tagit fram rutin för ärendehantering och internt 
förvaltningsuppdrag mellan SFVH och dess sektioner. Dokumenten är framtagna för att på ett 
strukturerat sätt hålla ordning på intern arbets- och ansvarsfördelning, kostnader och vilka 
ärenden som ska hanteras av KnowIT respektive SFVH:s webbredaktörer. Rutinerna kommer 
att presenteras på möte med sektionsstyrelserna som den 29 augusti år 2012. 
Styrelsen har sedan tidigare diskuterat att hemsidan är förenad med stora kostnader och ser på 
tänkbara alternativ till den nuvarande leverantören. Även det kommer att diskuteras med 
sektionernas styrelser. 
 
§6 
SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro 
Styrelsen beslutade att studiedagarna år 2013 kommer att äga rum på Conventum i Örebro. 
Enligt utvärderingar finns det en önskan att studiedagarna endast omfattar två dagar. Styrelsen 
har tidigare beslutat att studiedagarna 2013 ska omfatta tre dagar. Monica Palmö och Anne 
Clöve har i uppdrag att ta fram olika alternativ inför 2014 års studiedagar och jämföra 
kostnader då de fokuserat på lokaler med bra kommunikation från hela Sverige. De kommer 
även att ta med kostnadsförslag för två dagar. 
 
§7 
Planering av möte med sektionsstyrelserna 
Styrelsen planerade inför möte i Stockholm den 29 augusti år 2012.  
 
§8 
Norsk forum for Sykehushygiene 
Inbjudan till studiedagar i Tromsø den 16-18 oktober 2012 har kommit från Norsk Forum for 
Sykehushygiene och Ingrid Olsson kommer att åka som representant från SFVH:s styrelse. 
 
§9 
Rapport från arbetsgrupper  
Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen, rapporterade från uppdraget att ta fram 
policydokument för önskad kompetens hos dem som ska ingå i jurygruppen för att utse 
pristagare framgent. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta och fatta beslut vid nästa 
styrelsemöte. 
 
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) 
Med anledning av inkommen skrivelse beslutade styrelsen den 25 februari år 2011 att det 
publicerade dokumentet, Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande 
underhåll och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektor på www.sfvh.se plockades bort tills  
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det reviderats. Lena Nilsson, ordförande för SODA, kommer att jobba vidare med dokumentet 
som publiceras när revideringen av HB 600 är klar.  
 
SODA – Utbildning för hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området 
värmedesinfektion. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppens uppdrag är slutfört. 
Utbildningsmaterialet publicerades den 18 april 2012 på www.sfvh.se. En fråga har inkommit 
om det går att översätta till engelska för att nå ut till fler användare. Mari Banck har undersökt 
kostnader för översättning. Styrelsen beslutade att inte översätta dokumenten eftersom 
föreningen inte har ekonomisk möjliget just nu. 
 
Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer 
från 2006 
Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien Jönköping. Inget nytt att rapportera från 
arbetsgruppen. Revideringen kommer att presenteras på studiedagarna i Örebro den 20-22 
mars år 2013. 
 
§10 
Övriga frågor 
SFVH ansöker om medlemskap i EUNETIPS 
Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutades att styrelsen att tillsätta en internationell grupp på 1-3 
personer varav en styrelsemedlem. Styrelsen beslutade att den internationella gruppen tills 
vidare består av Katja Urwitz Iversen. Katja kommer att vara SFVH:s kontaktperson gentemot 
IFIC, EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. SFVH har ansökt om formellt 
medlemskap i EUNETIPS.  
 
IFIC (International Federation of Infection Control) Croatia, Zagreb 10-13 oktober 
2012 
Ann Tammelin kommer att närvara vid IFIC:s årsmöte som delegat. Kostnaden för 
kongressdeltagandet betalas av Ann Tammelins arbetsgivaren. 
 
Kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg 
Mette Schewenius, hygiensjuksköterska vid Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har fått i uppdrag att representera SFVH och delta i två projekt där SIS fått i uppdrag från 
regeringen att ta fram kvalitetsstandarder för äldreboenden respektive hemtjänst. 
Projektavgiften är 6 000 kr per år men ideella organisationer får bidrag för hela 
projektavgiften från Socialdepartementet.  
Konkret innebär det att två standarder ska utarbetas ”Kvalitet för vård och omsorg i 
äldreboende (särskilt boende)” respektive ”Kvalitet för vård och omsorg i hemtjänsten. 
Mette Schewenius kommer att delta i båda projekten. Arbetet har startat i juni 2012.  
 
SIS remisser till läkarsektionen 
Den 18 oktober år 2011 blev läkarsektionen inröstad som associerad förening till SLS.  
 
 

http://www.sfvh.se/


 

4 
 

 
Det innebär bl.a. att läkarsektionen nu får remisser från SIS och myndigheter via SLS. Arbetet 
med SIS-remisser kommer att samordnas mellan Katja Urwitz Iversen, som är föreningens 
remissansvariga, och samtliga sektioner. 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2012-09-26 kl. 10:00-16:00 Förmaket 
2012-11-09 kl. 10:00-16:00 Travenfelt 
2012-12-11 kl. 10:00-16:00 Travenfelt  
 
Möte med sektionerna 
2012-08-29, kl. 10:00-16:00. Läkaresällskapet, Klubbrummet  
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control) Croatia, Zagreb 10-13 oktober 2012, 
info@theific.org. Ann Tammelin kommer att delta. 
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Norsk Forum for Sykehushygiene, Tromsø 16-18 oktober 2012. Ingrid Olsson kommer att 
delta. 

mailto:info@theific.org
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