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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2012-11-09 kl. 10:00 – 16:00 
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Anne 
Clöve, Lena Engman, Ingrid Olsson, Katja Urwitz Iversen och Mari Banck. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar från den 26 september 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 
Det har kommit in elva remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. 
Remisserna har skickats ut till berörda personer inom föreningen. Katja Urwitz Iversen har 
sedan besvarade remisserna enligt SFVH:s remissrutin. Remisserna redovisas inte i 
minnesanteckningarna. 
 
Remiss från Socialstyrelsen 
Det har kommit ett dokument på remiss till SFVH den 31 oktober 2012 från 
Smittskyddsinstitutet - ESBL-producerande tarmbakterier. Kunskapsunderlag med 
rekommendationer för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. 
Remissen har publicerats på www.sfvh.se den 31 oktober 2012 för att ge medlemmar 
möjlighet att yttra sig om remissen. Medlemmarna välkomnas att skicka in sina synpunkter 
till styrelsen@sfvh.se senast 15 november 2012. Styrelsen kommer att sammanställa 
medlemmarnas synpunkter och lämna svar till SMI den 20 november 2012. 
 
Skrivelse från Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har skickat ut en fråga och ber om synpunkter på frågeställningen Vad ser ni 
för styrkor och svagheter i det nuvarande nationella arbetet mot antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner? SFVH har besvarat frågan och skickat svar till Socialstyrelsen. 
Svaret har publicerats på www.sfvh.se. 
 
Anledningen till denna frågeställning är att Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att 
tillsammans med Jordbruksverket initiera och ansvara för en nationell samverkansfunktion  
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mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner 
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/57/49/1ee04bc8.pdf).  
En nationell samverkansgrupp har bildats där berörda myndigheter är representerade.  
För samverkan med övriga aktörer kommer den nationella samverkansgruppen att arrangera 
ett årligt Antibiotikaforum. Detta ska utgöra en plattform för samverkan mellan myndigheter, 
organisationer, näringsliv och andra intressenter inom området.  
 
Antibiotikaforum ska ge möjligheter för de olika aktörerna att interagera, samarbeta, inventera 
behov och utbyta information, kunskap och erfarenheter. Årets Antibiotikaforum blir ett 
avstamp för det kommande samverkansarbetet, med mål att presentera projektet, identifiera 
olika aktörer och problemställningar och hitta former för hur alla berörda kan bli delaktiga i 
arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.  
 
Socialminister Göran Hägglund inleder programmet, flera myndigheter presenterar sitt ansvar 
och sina aktuella arbeten på området och förslag till hur arbetet med olika viktiga frågor kan 
bedrivas och diskuteras. Information om Nationellt antibiotikaforum som äger rum på World 
Trade Center, i Stockholm har publicerats den 5 november på www.sfvh.se. 
 
Skrivelse från leverantör 
En skrivelse har inkommit den 18 september 2012 från Emma Nordberg, operations manager, 
OrthoKit & Rotebro Warehouse, Johnson & Johnson AB. Frågan var ställd till arbetsgruppen 
LIS (Låneinstrument) som tog fram dokumentet år 2007 ”Låneinstrument” och finns 
publicerad på http://www.sfvh.se/Dokument1/Riktlinjer-for-laneinstrument/. 
 
Emma Nordberg uppger att Leverantörens problem är att instrument skickas till alla nordiska 
länder och i vissa länder är det ett krav att instrumenten ska ha blivit steriliserade innan retur 
till leverantören. Emma Norberg önskar göra ett tillägg i dokumentet att retur ska ske i 
enlighet med leverantörens krav.  
 
Arbetsgruppen LIS som år 2007 tog fram dokumentet har blivit kontaktad. Tommy Karlsson 
och Mari Banck var de personer som fanns i tillgängliga och de har lämnat in svar till 
styrelsen för synpunkter att de rekommendationer som finns i riktlinjen för låneinstrument 
gäller och riktlinjen behöver inte revideras.  Det ligger på tillverkaren/leverantören att ställa 
krav och dessa krav ska kunden enligt kravspecifikationen följa om leverantörer uppger krav 
vid upphandlingen.  
 
Arbetsgruppens förslag till styrelsen är att det räcker med desinfektion enligt publicerat 
dokument Riktlinjer av låneinstrument och anser att dokumentet inte behöver revideras.  
Styrelsen beslutade gå på arbetsgruppens rekommendation att riktlinjen för låneinstrument 
inte behöver revideras.  
 
Skrivelse från medlem 
En skrivelse från Susanne Wiklund har inkommit till styrelsen den 7 september 2012. 
Susanne informerar om att IFIC:s årliga konferens för 2013 kommer att ske i Argentina och  
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föreslår SFVH att nominera någon av de kompetenta hygiensjuksköterskor som är 
medlemmar inom SFVH.  
Susanne önskar nominera hygienssjukköterska, Eva Skyman att föreläsa på kommande IFIC:s 
konferens. Eva är en uppskattad föreläsare som föreläst bland annat i Kina och Frankrike. Eva 
är hygiensjuksköterska och doktorand, och mycket kompetent inom sitt forskningsområde. 
Susanne uppger att det är betydelsefullt att Sverige visar upp att Sverige har 
hygiensjuksköterskor som bedriver framgångsrikt vårdhygieniskt vetenskapligt arbete. 
 
Styrelsen diskuterade om SFVH kan nominerar någon person till IFIC:s konferens som 
föreläsare. Styrelsen konstaterade att SFVH inte kan nominera personer till IFIC:s årliga 
konferenser. Däremot kan styrelsen uppmana medlemmar via www.sfvh.se att själva skicka in 
förslag om ämnesområden till IFIC:s arbetsgrupp som jobbar med programutformning. Om 
programkommittén ber medlemsorganisationerna om program till sk. Member Society 
Sessions kommer en sådan förfrågan att läggas ut på www.sfvh.se. Kostnader kring medlems 
deltagande på IFIC-konferens betalas inte av SFVH.  
 
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att årets resultat visar att föreningens 
sparkapital minskar. Elisabeth har ägnat mycket tid åt föreningens dator som har krånglat. 
Elisabeth kommer att ta fram underlag till budget för kommande verksamhetsår och 
presentera vid kommande styrelsemöte. 
 
§5 
Fastställande av riktlinje för SFVH:s samvekan med företag 
Lena Engman redovisade framtagen riktlinje för SFVH och dess sektioners samverkan med 
företag. Riktlinjerna ska tydliggöra samarbetet och underlätta för SFVH att vara en neutral  
part i kontakten med olika företag. Styrelsen beslutade att godkänna riktlinje för SFVH:s 
samvekan med företag och publicera riktlinjen på www.sfvh.se. 
 
§6 
SFVH hemsida 
Styrelsen har gått igenom föreningens kostnader. Kostnaden för hemsidan jämfördes med 
andra leverantörer och styrelsen såg att kostnaden med befintlig leverantör, KnowIT är hög 
och att det finns billigare alternativ. Styrelsen har tagit upp förslaget med att byta leverantör 
med sektionernas styrelser som ansåg att det är befogat att byta leverantör. Styrelsen har 
beslutat och sagt upp avtalet som gäller fram till 31 december 2012. 
 
Nytt avtal är tecknat med HL design & media AB från Växjö. Ann Tammelin och Mari Banck 
presenterade förslag på ny design av hemsida för styrelsen. Synpunkter på den nya designen 
på hemsidan som kom fram under mötet kommer att återkopplas till HL design & media AB. 
Bytet till HL design & media AB sker under januari 2013 kommer enbart att märkas av att 
den får en ny design. Hemsidan behåller samma adress som tidigare (www.sfvh.se).  
 
§7 

http://www.sfvh.se/
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SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro 
Styrelsen ägnade tid åt programutformning inför 2013 års studiedagar som kommer att äga 
rum på Conventum i Örebro. Program för studiedagarna kommer att publiceras på 
www.sfvh.se. 
 
§8 
Presentation av förslag för studiedagar 2014 
Monica Palmö, Anne Clöve och Lena Engman presenterade olika kostnader och alternativ 
inför 2014 års studiedagar. De har fokuserat på konferensanläggningar med bra 
kommunikation från hela Sverige. Styrelsen jobbar vidare med framtagna förslag och 
presentera datum och vald konferensanläggning på 2014 års studiedagar. 
 
§9 
Rapport från arbetsgrupper  
 
Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen, gick igenom förslag till riktlinjer för Svenska 
Hygienpriset. Riktlinjen för Svenska Hygienpriset ska tydliggöra arbetsgruppens deltagande 
och uppdrag. Styrelsen beslutade att godkänna riktlinjen för Svenska Hygienpriset och 
publicera riktlinjen på www.sfvh.se. 
 
 
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, lämnade en skriftlig rapport om 
nuläget. Lena rapporterar att arbete med att revidera SODA kommer att påbörjas först när 
revideringen av boken HB 600 är klar.  
Revidering av HB 600 revideras av en agil arbetsgrupp som består av deltagare från SIS 
TK/349. Arbetsgruppen har arbetat den 30-31 oktober 2012 med att slutföra revideringen av 
HB 600. Det som återstår nu är Läkemedelsverkets kapitel. Ett nytt kapitel har tillkommit, det 
är en kort text om ultraljudsbad som är avsedd för medicintekniska produkter och är ett 
komplement till spol- och diskdesinfektorer.  
Remissomgång av HB 600 beräknas att skickas ut till berörda under december år 2012. 
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 
Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutade styrelsen att tillsätta en internationell grupp. Katja 
Urwitz Iversen kommer att vara SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de 
nordiska systerföreningarna. SFVH har ansökt om formellt medlemskap i EUNETIPS.  
 
En riktlinje för SFVH:s internationella arbete har tagits fram av Ann Tammelin och Katja 
Urwitz Iversen som presenterades för styrelsen. 
Styrelsen beslutade att godkänna riktlinjen för SFVH:s internationella arbete och publicera 
riktlinjen på www.sfvh.se. 
 
 
Stadgearbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH 
Anders Johansson, Umeå som är sammankallande för stadgegruppen.  
Stadgearbetsgruppens deltagare har styrelsen fått förslag från sektionernas styrelse och 
styrelsen har gett stadgearbetsgruppen i uppdrag från SFVH att ta fram förslag till nya stadgar 
för SFVH.  
 
 
§10 
Vårens styrelsemöte 2013 
Styrelsen planerade in vårens styrelsemöte och följande tider kommer bokas in 
läkaresällskapet och publiceras på www.sfvh.se. 
 
 
§10 
Övriga frågor 
 
IFIC  
Ann Tammelin har av arbetsgivarens kostnad deltagit i IFIC:s kongress i Zagreb, Kroatien 10-
13 oktober 2012, info@theific.org.  
 
Norsk Forum for Sykehushygiene 
Ingrid Olsson deltog som inbjuden gäst från SFVH på Norsk Forum for Sykehushygiene i 
Tromsø 16-18 oktober 2012. Ingrid har sammanställt en skriftlig rapport från dagarna i Norge 
som kommer att läggas ut på www.sfvh.se.  
 

http://www.sfvh.se/
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Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2012-12-11 kl. 10:00-16:00 Travenfelt  
 
Möte med sektionerna 
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen. 
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control) Argentina 2013. 
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Norsk Forum for Sykehushygiene. Datum och ort är ännu inte fastställd. 
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