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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2011-05-30 kl. 10:00 – 17.00 
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Lars Svärd, Inger Spencer, Carianne Vessin-Sevholt, Anne 
Clöve, Katja Urwitz Iversen, Lena Engman och Mari Banck. 
Frånvarande: Birgitta Lönnberg  
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 25 februari, 31 mars och den 11 april är nu godkända 
och finns tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen 
presenterades och godkändes.  
 
§2 
Genomgång av ärendelista 
Genomgång av ärendelistan. Det är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan 
styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§ 3 
Årsmötesprotokoll och nya stadgar 
Styrelsen samtalade om de stadgar som fastställdes vid årsmötet den 12 april 2011 och fann 
att fastställandet inte skedde i enlighet med de då gällande stadgarnas skrivning ”Beslut 
om stadgeändring liksom om upplösning av föreningen fordrar dock bifall av minst 2/3 av 
de närvarande medlemmarna.” Man hade inte räknat de närvarande före omröstningen och 
man hade inte gjort någon kontroll mot medlemsmatrikel/röstlängd att de närvarande/röstande  
var föreningsmedlemmar. Styrelsen kommer med anledning av detta att kalla till ett icke 
ordinarie medlemsmöte där enda ärende är fastställande av stadgar. Mötesprotokollet från 
årsmötet den 12 april 2011 kommer att läggas ut på www.sfvh.se så snart det är justerat.  
 
§4 
Remisser och skrivelser 
Skrivelse från SMI om laborativ verksamhet 
Det pågår en översyn av Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet. SMI har inlett 
en kartläggning vilka behov som olika aktörer inom området har, vilket ansvar som stat, 
landsting och kommun har för detta, samt vilken laborativ verksamhet som finns tillgänglig 
på SMI och på andra laboratorier. SMI önskar endast kompletterande synpunkter från SFVH 
på den bedömning av behov av laborativ verksamhet som SMI bett Smittskyddsläkarna göra. 
Denna bedömning kommer att skickas på remiss till SFVH, infektionsläkarföreningen och 
STRAMA.   
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Remiss från Socialstyrelsen om begrepp inom nutritionsområdet (Socialstyrelsens dnr 
6.8-9567/2011) 
Remissen har funnits tillgänglig för synpunkter på www.sfvh.se. Inga synpunkter har 
inkommit från medlemmarna. SFVH har lämnat svar till Socialstyrelsen den 29 april 2011 
(finns på www.sfvh.se). 
 
SoS översyn av specialiststrukturen för läkare 
En översyn av läkarnas specialitetsindelning har påbörjats. Socialstyrelsen kommer att utreda 
om det finns behov av att göra justeringar av enskilda specialiteters placering i 
specialitetsstrukturen. Arbetet med översynen bedrivs inom Socialstyrelsen i projektform med 
stöd av ST-rådet. Utredningen bedrivs under öppna former med datainsamling och 
databearbetning. Styrelsen har lämnat synpunkter till Socialstyrelsen den 23 april; dessa finns 
publicerade på www.sfvh.se.  
 
Inbjudan från Socialdepartementet till hearing med anledning av Socialstyrelsens 
rapport ”Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade 
infektioner”  
Ann Tammelin kommer att delta som representant för SFVH på hearing som 
Socialdepartementet sammankallar till den 7 juni år 2011.  
 
Remisser från SIS 
Fem remisser från SIS har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen 
och hanteras av Katja Urwitz Iversen. Remisser redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§5 
SFVH studiedagar år 2012 
Nästa års studiedagar kommer att äga rum 2012-04-23 – 2012-04-25. Konferensanläggning, 
programförslag och arbetsgrupp är under framtagande. 
 
§6 
Verksamhetsplan år 2011-2012 
Förslag till verksamhetsplan för år 2011-2012 reviderade och godkändes. Verksamhetsplanen 
finns publicerad på www.sfvh.se.  
 
§7 
Rapport från arbetsgrupper  
 
Arbetsgruppen för nationellt protokoll för hygienro nd (ICE) 
Hans Ahrne har lämnat en slutrapport från gruppen med tillhörande dokument till styrelsen 
för godkännande. Styrelsen gick igenom samtliga dokument och beslutade att vissa 
förtydliganden och smärre justeringar behöver göras innan de kan godkännas. Återkoppling 
om beslut sker till arbetsgruppen. 
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SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) 
Med anledning av inkommen skrivelse beslutade styrelsen den 25 februari år 2011 att 
publicerade SODA dokument på www.sfvh.se plockades bort tills att de reviderats.  
Dokument som ändras förses med nytt versionsnummer. Kontakt är tagen med ordförande för 
SODA arbetsgruppen, Catarina Åneman. Det är styrelsens önskan att SODA dokumenten 
Vägledning och utbildningsmaterial om SS EN- ISO 15883 åter kan läggas ut på föreningens 
hemsida så snart som möjligt. Ett förtydligande är dock att det är verksamhetschefen som 
beslutar om och ansvarar för att använda andra metoder än harmoniserad standard för att 
uppfylla MDD:s krav utifrån en riskvärdering som hon/han gör. Varken SODA arbetsgruppen 
eller SFVH kan ta på sig detta ansvar.  
 

SODA – utbildning, Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen har haft ett telemöte 
den 2 maj 2011. En ny tidsplan har tagits fram för utbildningsmaterialet som ska läggas ut på 
hemsidan under senhösten 2011. Katja Urwitz Iversen som är ny ledamot i SFVH styrelse och 
hygienläkare på Sahlgrenska i Göteborg kommer att vara faktagranska och korrekturläsa 
utbildningsmaterial. Nästa telemöte är planerat den 29 augusti 2011. Dokumenten kommer 
efter styrelsens godkännande att läggas ut på www.sfvh.se 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer, ordförande i arbetsgruppen, rapporterade att arbete pågår enligt projektplan. 
Gruppen presenterade sitt arbete inom tandvårdsblocket vid årets studiedagar i Örebro 12 
april 
Arbetsgruppen har tagit fram ett konsensusdokument som kommer att överlämnas till 
styrelsen för godkännande inför nästa styrelsemöte den 1 september. 
 
Svenska Hygienpriset 
Inger Spencer, som ingår i arbetsgruppen, lyfte frågan om att arbetsgruppen redan nu bör 
tillfråga någon lämplig person som ska dela ut år 2012 års Hygienpris. Förslag som framkom 
är Maria Larsson, barn- och äldreminister. Inger återkopplar till arbetsgruppen. 
 
Nationell städgrupp 
Ulrika Ransjö, ordförande. Vid studiedagarna i Örebro den 12 april 2011 presenterade Ulrika 
en kort presentation av arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen planerar att lägga fram en 
slutversion till SFVH:s studiedagar år 2012. 
 
§8 
Hemsidan www.sfvh.se  
Mari Banck och Lena Engman är SFVH:s webb-administratörer under kommande 
verksamhetsår. En översyn av kostnader för avtal och support för www.sfvh.se kommer att 
ske under hösten 2011.   
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§9 
Drygt 2000 standarder från SIS är tillgängliga 
Landstingen i Sverige har gemensamt tillgängliggjort standarder från SIS för sina anställda 
via e-nav som nås via sjukhus- eller landstingsbibliotekens databassida. SKL har valt att 
följande områdens standarder ska vara tillgängliga via pdf: 

• Ledningssystem ca 90 standarder  
• Hälso- och sjukvård 1800 standarder 
• Informatik inom hälso- och sjukvård 140 standarder 

 
§10 
Övriga frågor 
 
Fråga från Peter Thore om SFVH:s medverkan i broschyr 
Broschyren ”Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg” har reviderats (ny version 1 
juni 2011). Broschyren ägs av Vårdförbundet. Sakkunnig inom området vårdhygien har varit 
Inga Zetterqvist, SMI. Fråga från Peter Thore om SFVH vill vara representerade vid nästa 
revision (förutses bli mer kostsam eftersom nytt bildmaterial då ska tas fram). Styrelsen anser 
det tillräckligt att vårdhygienisk kompetens tillförs från SMI. 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2011-09-01, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Trafvenfelt 
2011-10-05, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket 
2011-11-07 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket 
2011-12-14 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket 
 
Möte med sektionerna 
2011-09-02, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Trafvenfelt  
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control) Venedig 12-15 oktober 2011, 
info@theific.org. 
 
 


