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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2013-01-23  kl. 10:00 – 16:00 
Plats: Läkaresällskapet, Förmaket, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Anne 
Clöve, Ingrid Olsson, Katja Urwitz Iversen och Mari Banck. 
Förhindrad: Lena Engman 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar från den 11 december 2012 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 
 
Remisser från SIS 
Det har kommit in fem remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja 
Urwitz Iversen skickar ut remisserna till berörda personer inom föreningen och besvarar dem 
enligt SFVH:s remissrutin. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
Inkommen fråga från SIS, Swedish Standards Institute om fortsatt deltagande i SIS TK 
572/573  
SFVH deltog under 2012 i SIS standardiseringsprojekt SIS/TK 572 och 573, Kvalitet inom 
äldreboende och hemtjänst. SFVH ansökte om och fick beviljat att deltagaravgiften för 2012 
finansierades genom Socialdepartementets anslag. Representant i gruppen var Mette 
Schewenius. SFVH avser att deltaga aktivt i SIS/TK 572 och 573 även under 2013 med Mette 
Schewenius som föreningens representant; deltagaravgiften kommer att bekostas av 
Socialdepartementet. 
 
Remiss från Smittskyddsinstitutet 
SFVH fick den 11 december 2012 en remiss från Smittskyddsinstitutet rörande Rapport 
Övervakning av antibiotikaresistens – nationell plan. Remissen har funnits tillgänglig på 
www.sfvh.se från den 11 december 2012.  
Medlemmarna har fått möjlighet att skicka in sina synpunkter till styrelsen@sfvh.se till och 
med den 9 januari 2013. Styrelsen har sammanställt medlemmarnas synpunkter och lämnat 
svar till Smittskyddsinstitutet den 10 januari 2013.  
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Remiss från Socialdepartementet 
SFVH fick den 9 november 2012 en remiss från Socialdepartementet rörande 
Departementspromemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 
2012:49). Remissen har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 9 november 2012.  
Medlemmarna har fått möjlighet att skicka in sina synpunkter till styrelsen@sfvh.se. Styrelsen 
har sammanställt medlemmarnas synpunkter och lämnat svar till Socialdepartementet den 21 
januari 2013.  
 
Synpunkter på utvärdering av NHV  
Via Smittskyddsinstitutet har vi inom SFVH fått ta del av rapporten från den utvärdering av 
NHV som gjordes under 2012. En hearing kommer att hållas på Socialdepartementet den 25 
januari. SFVH är inte inbjuden till denna men kommer att lämna synpunkter via SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
  
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring, föreningens kassör, rapporterade att föreningens sparkapital minskar. 
Elisabeth presenterade tre kostnadsposter som styrelsen kan påverka. Det är kostnaden för 
hemsidan, pågående arbetsgrupper och styrelsearbetet. När det gäller hemsidan har styrelsen 
sedan tidigare beslutat om byte av leverantör. Bytet har skett från 1 januari 2013. När det 
gäller kostnader för styrelsearbetet lyftes förslag om att några styrelsemöten bör kunna ske via 
videokonferens. Styrelsen kommer att testa videokonferens den 21 februari 2013. För 
närvarande är endast tre arbetsgrupper aktiva: Svenska Hygienpriset, Revidering av CJD-
dokumentet och Stadgegruppen. 
Elisabeth kommer att ta fram underlag till budget för 2013 och presentera vid kommande 
styrelsemöte. 
 
§5 
SFVH hemsidan 
Nytt avtal är tecknat med HL design & media AB från Växjö. Ann Tammelin och Mari Banck 
presenterade den nya hemsida som publicerades den 19 januari 2013. Hemsidan har bytt 
design och färg (från grön till blå). Sidan behåller samma adress som tidigare (www.sfvh.se). 
Styrelsens webbredaktörer Mari Banck och Lena Engman kommer att få en anpassad 
utbildning som administratör och ska i sin tur ska utbilda sektionernas webbredaktörer under 
våren.  
 
§6 
SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro 
2013 års studiedagar kommer att äga rum på Conventum i Örebro. Program för studiedagarna 
är publicerade på www.sfvh.se. 
Katja Urwitz Iversen har skickat inbjudan till nordiska systerföreningar (SFVH bekostar 
konferensavgift och uppehälle för en person per förening). Island har tacka ja till att komma.  
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§7 
Studiedagar 2014 
Lena Engman och Monica Palmö jobbar vidare med framtaget förslag och kommer att 
presentera datum och vald konferensanläggning på 2013 års studiedagar. 
 
§8 
Rapport från arbetsgrupper  
Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen, berättar att arbetsgruppen har haft ett 
telefonmöte den 7 januari 2013. Nomineringsblanketten ligger nu ute på www.sfvh.se.  och 
har även skickats ut i vida kretsar. Arbetet pågår enligt plan. 
 
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) 
Lena Nilsson, ordförande för SODA, rapporterar att arbete med att revidera SODA kommer 
att påbörjas först när revideringen av boken HB 600 är klar. Remissomgång av HB 600 
kommer att skickas ut till berörda under februari 2013. Revidering av SODA kommer att 
påbörjas efter att eventuella kommentarer på HB 600 remissen har kommit in. Denna 
prioritering beror på att dokumenten kompletterar varandras ämnesområde för spol- och 
diskdesinfektorer och dokumenten ska visa följsamhet.  
 
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. 
 
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH 
Anders Johansson, Umeå är sammankallande för stadgegruppen. Elisabeth Gebring som ingår 
i arbetsgruppen rapporterade att de haft ett telefonmöte den 22 januari 2013. Ytterligare ett 
telefonmöte är inplanerat den 11 februari 2013. Arbete pågår enligt plan. 
 
SFVH:s internationella grupp 
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC, 
EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna.  Katja rapporterade att SFVH som ansökt om 
formellt medlemskap i EUNETIPS nu är antagna.  
Internationellt engagemang 
IFIC - kort sammandrag från årsrapport: 
IFIC firar 25-års jubileum. Föreläsning av Anna Hambraeus blev årets vinnare av Martin S. 
Favero pris. Pristagaren har gjort ”significant lifetime contribution to global infection 
prevention”. Utbildningsprojekt Group planlägger en virtuell utbildning baserad på behov och 
önskemål från vissa medlemmar. Frågeformulär om hantering av avföring och urin i vården 
finns på IFIC:s hemsida. En multinationell expertgrupp önskar samarbete med industrin för 
genomgång och utvärdering av existerande guidelines vad gäller prevention och kontroll av 
UTI relaterat till kateterbruk. 
Styrelsebeslut: Årsavgiften är fastställd till 120 £ 

http://www.sfvh.se/
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Delar av hemsidan kommer att passordsskyddas. Passord kommer att skickas till respektive 
medlemsorganisations kontaktperson för vidare spridning till alla medlemmar. 
IFIC:s 13:e kongress som äger rum i Buenos Aires 2-4 oktober 2013. 
Argentina är värd för IFIC:s 13:e kongress. 
SFVH som medlem i IFIC möjlighet att medverka i Member Society Sessions. Styrelsen har 
nu fått en lista på de teman som man valt ut för Member Society Sessions. 
Programansvarig i IFIC önskade få in anmälan från SFVH senast 28 januari 2013 angående 
förslag på föredrag av medlem i vår förening i någon av identifierade sessioner.  
Katja Urwitz Iversen har skickat ut information via mail till sektionerna om intresse av att 
delta med föredrag i Member Society Session. Det är således SFVH som har möjlighet att 
anmäla föredrag till Member Society Session. Föreningen står inte för några kostnader för den 
föreningsmedlem som önskar medverka i Member Society Session eller annan aktivitet vid 
IFIC-kongress. 
Lista över teman för Member Society Sessions IFIC 2013: 

Infections in the Intensive Care Unit 
Certification and competency in infection control 
Antibiotic stewardship 
Challenges in the development of IC Programs 
Surgical site infections 
Infection control in the immunocompromised patient and in special units  

 
EUNETIPS mötesrapport 2012-10-26 
Tre nya medlemmar är godkända (SAIC - Sweden – DSFH - Denmark och HIS - UK) 
Norden 
Inbjudan har skickats till systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island att delta i 
hygiendagarna i Örebro 20-22 mars 2013. Hittills har Island tackat ja. 
 
§9 
Övriga frågor 
Revidering av dokumentet som beskriver remissgången för SIS-standarder 
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s, presenterade ett förslag till reviderat dokument som styrelsen 
biföll. 
 
 
Nästa styrelsemöte kommer att ske via videokonferens 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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Datum för kommande styrelsemöte 
2013-02-21 kl. 12:00 – 16:00, Videokonferens  
2013-03-19 Örebro 
2013-03-22 Örebro 
2013-04-22 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS 
2013-06-04 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS 
2013-08-28 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS 
  
 
Möte med sektionerna 
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen. 
 
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, Trodheim Norge. 
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