Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm, Trafvenfelt.
Tid: fredagen den 2 september 2011, 10:00 – 16:00.
Deltagare från SFVH:s styrelse: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Lena Engman, Katja
Iversen, Lars Svärd, Inger Spencer, Anne Clöve och Mari Banck
Deltagare från sektionernas styrelser:
Sterilsektionen: Eva Herrero och Anne Clöve. Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie
Pålsson och Gunhild Rensfelt. Tandvårdssektionen: Peter Lundholm och Ingrid Olsson.
Läkarsektionen: Kia Karlman. Leverantörsgruppen: Lena Engman representerar gruppen.
§1
Föregående minnesanteckningar
I minnesanteckningar från föregående möte 2011-01-20 uppmärksammades ett fel angående
årtal under § 7, övriga frågor. Rätt ska vara:
6:e nationella konferensen om patientsäkerhet den kommer att äga rum den 12- 13 september
år 2011. Den senaste konferensen ägde rum år 2009. Minnesanteckningarna godkändes och
lades till handlingarna samt publiceras på www.sfvh.se.
Agenda som tidigare gått ut presenterades och godkändes.
§2
SFVH:s engagemang för SIS
Katja Iversen, ny remissansvarig för SFVH informerade om remissgången av standarder inom
SFVH. SIS, Swedish Standards Institute är en fristående, ideell medlemsorganisation. SIS
arbetar tillsammans med företag, myndigheter, forskare och organisationer, både i Sverige
och i världen, för att skapa standarder som ger enklare rutiner, billigare flöden och höjd
kvalitet. SIS står för administration och expertis beträffande standardiseringsprocessen och
bistår med en projektledare och en assistent som koordinerar och samordnar arbetet. De leder
390 tekniska kommittéer som består av en expertgrupp med betalande medlemmar.
Ämnesområden inom hälso- och sjukvårdsområdet är indelat i tre olika grenar:
• Medicinsk teknik
• Ledningssystem för kvalitet
• Hälsoinformatik
Hälso- och sjukvårdsområdet spänner över ett brett fält där SFVH får delta som remissinstans
och påverka den svenska beredningen i standardiseringsarbetet inom hälso- och
sjukvårdsområdet. Remissmottagare i SFVH kan man bli om man är intresserad av att delta
och har kunskaper inom ämnesområdet.
Remissansvarig (Katja Iversen) skickar remiss till remissmottagare enligt särskild
bevakningslista för respektive ämnesområde (remissmottagare får inte vara medlem i den TK
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som står bakom standarden). Det sker en årlig uppdatering av listan. Under mötet framkom att
det är värdefullt om sektionerna informerar medlemmarna om vikten av att SFVH är med och
påverkar kommande standarder. Katja kommer under hösten att skicka ut information till
respektive sektionsordförande och sekreterare för vidare information till medlemmarna.
Intresserad person anmäler sig till Katja. Information kommer också att läggas ut på
hemsidan.
§3
Sektionsinformation - vad man gjort under året och vad man planerar göra framöver

Läkarsektionen, 55 medlemmar.
Kia Karlman informerade att sektionen med största sannolikhet kommer att bli en associerad
förening till Svenska Läkaresällskapet efter beslut i Läkaresällskapets fullmäktige i oktober
2011.
Infektionsverktyget
Kia rapporterade om projektet Infektionsverktyget som arbetar för att skapa ett nationellt
enhetligt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete. Syftet är att förebygga
vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika. Minst 20
procent av alla vårdrelaterade infektioner bedöms kunna undvikas med hjälp av sådant
förbättringsarbete. Lösningen bygger på en nationellt enhetlig terminologi och en nationell
lagring av information. Varje vårdgivare har dock enbart tillgång till sin egen ”tårtbit” av
informationen. Infektionsverktyget integreras i de lokala journalsystemen. Två vårdgivare,
Uppsala och Västra Götaland (VGR), har deltagit som piloter under utvecklingsfasen, och de
kommer också att vara först ut med den skarpa användningen av verktyget.
Infektionsverktyget beräknas vara infört i hela slutenvården (och stora delar av primärvården)
till sommaren år 2014. Parallellt med att pilotdriften inleds i oktober 2011, kommer övriga
landsting och regioner att kunna påbörja sitt arbete med anslutningen.
Vinterkräksjuka
Vid sektionens höstmöte kommer man diskutera vinterkräksjuka och om det finns behov att
revidera regionala riktlinjer så att de blir mer lika över landet.
God hygienisk standard
Kia informerade om Socialstyrelsens dokument ”Vårdgivarens behov av stöd i arbetet med att
förebygga vårdrelaterade infektioner". Det ställs krav på att de som bedriver vård ska ha
tillgång till vårdhygienisk expertis. När det gäller kommunal verksamhet (särskilda boenden)
finns ett stort behov av vårdhygienisk kompetens, men alla kommuner vill inte betala för
tjänsten.
Clean hand
Är ett nationellt handhygienprojekt baserat på WHO s arbetsmaterial. Fem arbetsgrupper
diskuterar handhygien hos personal och patienter, utbildning och uppföljning och består till
största delen av hygienläkare, hygiensjuksköterskor och MAS:ar. Projektet är ett samarbete
mellan SMI och SKL och ska vara klart att presentera feb/mars 2012. Olle Aspevall, Petra
Hasselqvist och Inga Zetterqvist är projektansvariga.
Önskemål att Vårdhygien blir en tilläggsspecialitet för läkare
När Socialstyrelsen kräver tillgång tillvårdhygienisk expertis, inkl. hygienläkare, för alla
vårdgivare är det rimligt att ”hygienläkare” definieras. Det pågår just nu inom Socialstyrelsen
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en översyn över läkares specialiteter och Läkarsektionen har tillsammans med
moderföreningen skickat en skrivelse med önskemål att Vårdhygien blir en tilläggsspecialitet
till Klinisk bakteriologi och virologi samt Infektionssjukdomar.

Tandvårdssektionen, 115 medlemmar
Peter Lundholm, ordförande i tandsektionen informerade om att de planerar inför kommande
symposium i början av 2012. Det motsvarar andra sektioners studiedagar.
Peter rapporterade om en studie som presenterade på 2011 års SFVH studiedagar i Örebro
”Hygieniska aspekter vid hanteringen av digitala intraorala röntgensensorer” som väckt stor
uppmärksamhet. Studien har gjorts av Bodil Lund och hennes kollegor. Där framgår att
digital röntgen har använts i flera år i Sverige utan att några tester gjorts på sensorhygienen.
De testade sensorerna får enligt tillverkaren inte läggas i desinfektionslösning och klarar inte
att köras i diskdesinfektor. I nuläget torkas sensorn med ytdesinfektionsmedel efter
användandet. En engångsplastpåse träs över sensorn innan användning. Tandvårdspersonal
har uppmärksammat att engångspåsarna som ska skydda sensorn och patienten ofta går sönder
vid användandet. Syften med studien var att bedöma om användandet av dessa sensorer kan
utgöra en risk för smittspridning. Resultaten visar att ungefär 70 % av skyddspåsarna var
trasiga efter användandet. Ungefär en tredjedel av sensorerna var kontaminerade med
mikroflora från mun och svalg. Det har uppmärksammats ute i verksamheterna i Sverige och
arbete pågår med att ta fram hygienrutiner.
HITÅT
Inger Spencer rapporterade om att arbetsgruppen HITÅT gruppen (Hygien i tandvården,
åtgärder och tankar) är färdig med sitt konsensusdokument angående kanylhantering i
tandvården. Arbetsgruppen arrangerade en ”hearing” med tema problem kring kanylhantering
den 25 oktober 2010. Hearingen har uppmärksammats i både tandhygienist- och
tandläkartidningen. Artiklarna finns att läsa på www.sfvh.se. Slutrapporten kommer att läggas
ut på www.sfvh.se. Hearingen finansierade arbetsgruppens arbete.
Kunskapsunderlag
Peter tog upp om att de inom tandvårssektionen har ett kunskapsunderlag som är donerat och
skrivet Nils Bäckman och Stig Edvardsson som de önskar att SFVH publicerar på
www.sfvh.se. Styrelsen kommer att ta ställning till om dokumentet ska publiceras och
återkommer efter beslut till Peter Lundholm.
Sterilsektionen, 140 medlemmar
Anne Clöve, ordförande och Eva Herrero, kassör informerade att tekniker och ingenjörer som
arbetar med spol- och diskdesinfektorer inom hälso- och sjukvård nu ingår i sterilsektionen.
Det har inneburit en medlemsökning i sektionen som är positiv.
Kvalificerade yrkesutbildningen (YH)
Ann Clöve informerade om den kvalificerade yrkesutbildningen (YH) till instrument och
steriltekniker som är på 1,5 år. Utbildningen har riksintag, vilket innebär att teoriträffarna
sprids ut till olika orter. Varje höst antas 25 nya studenter och dessa får efter tre terminers
teoretiska och praktiska studier kalla sig Steriltekniker. Utbildningsanordnare är Sollefteå Lär
Center, www.soleftealarsenter.se. En arbetsgrupp arbetar för att skapa en transparant
norderopeisk utbildning för instrument och steriltekniker. EU-pengar är beviljade för att
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påbörja arbetet. Maria Hansby som idag är utbildningsansvarig kommer att vara
projektledare.
Höstens studiedagar
Höstens studiedagar för sektionens medlemmar äger rum 20 till 21 oktober 2011 på
Skogshem & Wijk, Lidingö. Temat för studiedagarna är Tryggare kan ingen vara.
Internationellt
Anne Clöve och Kristina Heed kommer att åka på kommande WFHSS Congress i Lissabon.

Hygiensjuksköterskesektionen, 120 medlemmar
Ann-Sofie Pålsson, ordförande och vice ordförande Gunhild Rensfelt informerade från
styrelsens arbete under året. En enkät har funnits tillgänglig för landets alla
hygiensjuksköterskor på sektionens webbplats (medlemsinloggning) Frågorna har gällt
tillgången till hygiensjuksköterskor, ansvarsområden, utbildning, löner mm.i Sverige och
genomfördes under december 2010 och under februari 2011. Ann-Sofie Pålsson rapporterade
kort från resultatet av enkäten.
Sektionen har beslutat att upprepa enkäten under senhösten 2011 med en revidering av vissa
frågeställningar.
Hygiensjuksköterskesektioner har idag två fonder och två företag delar ut stipendier som kan
sökas av sektionens medlemmar.
Det har vid senaste årsmötet har det skett förändringar på olika poster i styrelsen.
Nordisk hygienkonferens
Nordisk hygienkonferens kommer att äga rum i Vasa, Finland den 28-30 september 2011
Konferensen arrangeras av de sektioner för hygiensjuksköterskor inom de nordiska
vårdhygieniska föreningarna och vänder sig till hygiensjuksköterskor, hygienläkare,
mikrobiologer men också till vårdpersonal med intresse för vårdhygien. Årets tema är
"Världen är smittad - vi har receptet!" Programmet och mer information, finns på
www.nsfh.net
Styrelsen jobbar även med att utforma sektionssidan på www.sfvh.se.

Leverantörsgruppen, 95 medlemmar
Lena Engman informerade att de inte har en styrelse utan har ett samarbete via
sektorsgruppen för infektionsprevention inom Swedish Medtech. Leverantörsgruppens
deltagare är anställda vid företag som är medlemmar i Swedish Medtech. Under året har de
arbetat med att få struktur på arbetsformerna och stärka branschens betingelser samt att
leverantörsgruppen ska vara en naturlig kanal för vårdhygieniska frågor. Arbetar även för att
få till en bättre dialog mellan bransch och brukare. Swedish Medtech jobbar med
innovationsbaserad kunskap för att driva fram morgondagens utrustning inom hälso- och
sjukvård.
§4
SFVH:s studiedagar 2012
Ann Tammelin informerade att 2012 års studiedagar kommer att äga rum på Conventum i
Örebro den 18-21 april 2012. Arbetsgruppen för programinnehållet består nu av Kia Karlman,
koordinator, Ingela Nilsson, Inger Spencer och Lars Svärd. Arbetsgruppen behöver eventuellt
ytterligare deltagare Kia Karlman informerade kort om förslag på ämnen och föreläsare som
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arbetsgruppen ska jobba vidare med. Ambitionen är att arbetsgruppen ska presentera ett
programförslag under november. Deltagande i studiedagarna kommer framöver enbart att
erbjudas för dem som är medlemmar. Anledningen till denna ändring är skattetekniska krav
på idella föreningar som styrelsen nu blivit uppmärksammade på.
Svenska Hygienpriset kommer att delas ut den 19 april 2012 på studiedagarna.
Birgitta Lönnberg rapporterade att arbetsgruppen har lämnat in projektplan som är godkänd.
Det finns förslag på prisutdelare som kommer att kontaktas. Nominering går ut på bred front
till SKL, SMI, Landsting, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor och tandvård,
med en uppmaning att nominera deltagare till hygienpriset. Vi samtalades om att
nomineringen bör skickas ut så tidigt som möjligt; helst direkt efter julledigheten, för att
hinna nå ut till berörda. Birgitta tar med sig uppmaningen till arbetsgruppen.
§5
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om blodburen smitta
Ann Tammelin informerade om att AFS 2005:1 genomgår en revidering. Gudrun Skoglund
håller i revideringen. Ett EU-direktiv har nu kommit och ligger till grund för revidering.
Katarina Madehall har varit SFVH:s representant på ett inledande möte i samband med
revidering. Föreskriften kommer att gå ut på remiss innan den slutligen fastställs. Enligt
uppgift beräknas remiss att skickas ut till berörda under våren 2012. Inkommen remiss
handläggs enligt SFVH gällande remissrutin.
§6
Övriga frågor
NHV
Ann-Sofi Pålsson ser en oro över fortlevnaden av Diplomutbildningen i vårdhygien och
smittskydd på NHV (Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap) i Göteborg. Idag saknas det
en rektor för skolan. Flera kurser har blivit inställda o/e senarelagda. Styrelsen tycker att det
är olyckligt och obegripligt att NHV nedprioriterar en eftersökt utbildning som fyller ett
behov för att svensk vårdhygienisk personal ska kunna fylla den expertroll som
Socialstyrelsen efterlyser. Styrelsen anser att det är angeläget att utbildningen bevaras och
utvecklas. SFVH fortsätter att bevaka frågan.
www.sfvh.se
Ann Tammelin tog upp att sektionerna har jobbat bra med sina egna hemsidor och att vi nu är
inne i nästa fas, att se över avtal som idag är skrivet med KnowIT. Styrelsen kommer att
genomföra en avtalsgenomgång för att bl.a. se om vi har rätt supportnivå för sektionernas
behov.
Arbetsgrupp för nationellt protokoll för hygienrond (ICE)
Ann Tammelin rapporterade att slutrapport från gruppen med tillhörande dokument har
inkommit till styrelsen den 1 september 2011för godkännande. Styrelsen beslutade att
godkänna dokumenten. Dokumenten kommer att läggs ut på www.sfvh.se efter redaktionella
justeringar samt tillägg av ISBN nummer.
Kia Karlman tog upp om att det skulle vara värdefullt med en ”frågebank” för uppkomna
frågor och tips som framkommer vid arbete med protokoll för hygienrond ute i
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verksamheterna för att ta del av andras erfarenheter. Styrelsen utreder om det är möjligt att
administrera det arbetssättet.

Nästa möte med sektionerna
2012-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade sektionerna och styrelsen för
ett bra möte
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