Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-02-21 kl. 12:00 – 16:00
Plats: Videokonferens
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Ingrid
Olsson, Lena Engman (via telefon), Katja Urwitz Iversen och Mari Banck.
Förhindrad: Anne Clöve
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 23 januari 2013 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
Remiss från SIS (Swedish Standards Institute)
Det har kommit in två remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen har denna gång besvarat remisserna med avstår enligt SFVH:s remissrutin.
Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna.
Remiss från SIS (Swedish Standards Institute)
Inkommen remiss från SIS till SFVH den 11 december 2012 Remiss – HB 600 Validering och
rutinkontroll av steriliseringsprocesser (utgåva 3)
Remissen har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 29 januari 2013.
SFVH har fått möjlighet att yttra sig över en ny reviderad utgåva av SIS handbok 600 som är
planerad att publiceras under året.
SFVH ger medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter i bifogad svarblankett.
till katja.iversen@vgregion.se till den 13 mars 2013 på inkommen remiss. Styrelsen
sammanställer inkomna svar och kommer att skicka in svar till SIS.
Följande bilagor ligger till underlagen för remissen.
• Handbok 600 Steriliseringsprocesser - remiss.pdf
• Svarsblankett
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Remiss från Socialstyrelsen
Inkommen remissmissiv till SFVH den 13 februari 2013 från Socialstyrelsen på remiss reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg.
SFVH har fått möjlighet att yttra sig över remissen. Styrelsen ger medlemmarna möjlighet att
inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den 15 mars 2013 på inkommen remiss.
Remissen har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 16 februari 2013. Styrelsen kommer
att sammanställa inkomna svar och skicka in svar till Socialstyrelsen.
Följande bilagor ligger till underlagen för remissen.
• Socialstyrelsens föreslag till föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
• Konsekvensutredning
• Sändlista
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att årets resultat visar att föreningens
sparkapital minskar. Elisabeth presenterade prognos för kommande studiedagar som med det
deltagandet som nu är registrerat och det visar på ett litet överskott som stärker föreningens
kapital.
SFVH har fått en faktura från SIS som avser deltagaravgift i TK 527 under år 2013. SFVH
har för närvarande inte en ekonomisk situation som medger en deltagaravgift på 25 000
kronor. Styrelsen har uppfattat att TK527 inte skulle fortsätta sitt arbete sedan man publicerat
TS 39:2012. Styrelsen har undersökt möjligheten att få bidrag till deltagaravgiften från SKArådet. För att få medel under 2013 skulle ansökan vara inne före oktober 2012.
Styrelsen beslutade att på grund av föreningens ekonomiska situation inte betala
deltagaravgiften på 25 000 kr och därmed kan SFVH inte fortsätta deltagande i SIS TK527
med Anna Hambraeus och Ulrika Ransjö som föreningens representanter. Styrelsen tycker
naturligtvis att ett fortsatt arbete inom området är angeläget, inte minst att man "bevakar och
deltar aktivt i CEN/TC 156/WG 13 "Ventilation in Hospitals".
§5
SFVH hemsidan
Styrelsens webbredaktörer, Mari Banck har fått en visning av HL design & media AB från
Växjö i publiceringsverktyget för hemsidan. Under vecka 8 år 2013 har Mari Banck tagit fram
utbildningsunderlag och utbildat tre av föreningens fem sektionswebbredaktörer. Ytterligare
utbildningstillfälle kommer att planeras in så snart det är möjligt för webbredaktörerna.
Publiceringsverktyger är enkelt att arbeta i och webbredaktörerna ser fram emot att arbeta i
verktyget.
Mari presenterade framtagen plan för SFVH hemsida år 2013-2014. Styrelsen beslutade att
godkänna plan för SFVH hemsida år 2013-2014 och publicera på www.sfvh.se
Det har inkommit ett önskemål från Svenska Hygienpriset att det finns en flik i över hörnet
för Svenska hygienpriset. Under denna flik kommer underlag från Svenska hygienpriset
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att finnas tillgängligt. Styrelsen anser att Svenska hygienpriset är en viktig del i föreningens
arbete. Styrelsen beslutade att godkänna önskemålet att skapa en ny flik för Svenska
hygienpriset. Mari Banck, webbredaktör kommer att kontakta HL design support om det är
möjligt att skapa ytterligare en ny flik på hemsidan.
§6
SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro
Styrelsen ägnade tid åt praktisk genomgång och planering inför 2013 års studiedagar som
kommer att äga rum på Conventum i Örebro. Program för studiedagarna är publicerade på
www.sfvh.se. Sammanställning av programbok är klar inom kort (Hammarö tryckeri anlitas
för tryckning).
§7
Nuläge för studiedagar 2014
Lena Engman och Monica Palmö jobbar vidare med framtaget förslag och presentera datum
och vald konferensanläggning på 2014 års studiedagar.
§8
Rapport från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen har haft ett
telefonmöte och beslutade att förlänga nomineringstiden till den 28 februari 2013.
Nomineringsblankett ligger ute på www.sfvh.se. Nomineringsblanketten har även skickats ut i
vida kretsar. Birgitta rapporterade att det nu har kommit in 30 nomineringar. Arbetsgruppen
kommer nu att träffas för att utse vinnare av Svenska hygienpriset 2013. Arbete pågår enligt
plan.
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 diskdesinfektorer på www.sfvh.se plockades bort tills
dokumentet reviderats. Lena Nilsson, ordförande för SODA rapporterar att remissupplaga av
HB 600 är nu ute till berörda myndigheter och verksamheter. Remissen ligger ute på
www.sfvh.se för att ge medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter fram till den då
styrelsen sammanställer svaren och skickar in till SIS.
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.
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SFVH:s internationella grupp
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC,
EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. Katja rapporterade att SFVH har skickat ett
förslag till föredrag under member society session.
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH
Anders Johansson, Umeå sammankallande för stadgegruppen. Elisabeth Gebring som ingår i
arbetsgruppen rapporterade att gruppen har haft ett antal telefonmöten. Arbetsgruppen
kommer att överlämna ett stadgeförslag till styrelsen under mars 2013. Arbete pågår enligt
plan.
SIS/TK 572 och 573 - äldrevården.
Svensk förening för vårdhygien deltog under 2012 i SIS standardiseringsprojekt SIS/TK 572
och 573 Kvalitet inom äldreboende och hemtjänst. Svensk förening för vårdhygien ansökte
om och fick beviljat att deltagaravgiften för 2012 finansierades genom Socialdepartementets
anslag. Mette Schewenius, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien SU, Göteborg är kontaktperson
för SFVH. Mette har rapporterat att arbetsgruppen består av cirka 60 deltagare. Mötet den 1415 februari 2013 resulterade i att det nu är mer struktur på arbetet. Mette ingår i grupperna
”Inkontinens med vårdhygienisk aspekt” och "Hygien". Mette kommer att föreslå att man ska
dela upp den sistnämnda i personlig hygien och vårdhygien. Nästa möte är planerat den 6-7
maj 2013.
§9
Övrigt
Nationella gruppen för vårdhygien på humansidan
Ann Tammelin och Anne Clöve rapporterade från möte den 19 februari 2013 med
Smittskyddsinstitutet (SMI), Socialstyrelsen (SoS) och Sverige kommuner och landsting
(SKL). De som deltog på mötet var från SoS Inger Riesenfeld-Örn, Axana Haggar, från SKL
Petra Hasselqvist, Ulrika Eriksson, från SFVH Ann Tammelin, Anne Clöve och från SMI
Olle Aspevall, Inga Zetterqvist. Syftet med gruppen är att samla de aktörer som arbetar med
vårdhygien inom humansidan på nationell nivå för att tillsammans identifiera viktiga och
aktuella vårdhygieniska områden, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras
inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.
Mer information kommer att läggas ut på www.sfvh.se.

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.
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Datum för kommande styrelsemöte
2013-03-19 Örebro 15:00- 19:00
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, Trondheim Norge.
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