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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2011-09-01 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, Birgitta Lönnberg och Mari Banck. 
 
Inbjuden gäst: Kia Karlman, representant från arbetsgruppen inför SFVH:s studiedagar 2012  
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 30 maj godkändes 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 
Remisser och skrivelser 
Arbetsmiljöverket – Blodburen smitta 
Ann Tammelin informerade om att Arbetsmiljöverket avser revidera AFS 2005:1 så att den 
kommer att överensstämma med EU-direktivet om blodburen smitta. SFVH har fått 
möjligheter att komma med synpunkter på texten redan i förarbetet. Det slutgiltiga förslaget 
beräknas gå ut på remiss till berörda under våren 2012. Inkommen remiss handläggs enligt 
SFVH:s gällande remissrutin. 
 
SoS översyn av specialiststrukturen för läkare 
Ann Tammelin rapporterade att det nu har påbörjats en översyn av läkarnas 
specialitetsindelning. 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. Styrelsen har lämnat 
synpunkter till Socialstyrelsen den 23 maj, dessa finns publicerade på www.sfvh.se och har 
också haft möjlighet att framföra sina synpunkter vid en hearing i augusti. 
 
Remisser från SIS 
Sex remisser från SIS har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen 
och hanteras av Katja Iversen. Remisser redovisas inte i minnesanteckningarna. 
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§4 
Extra årsmöte 13 september 
Föreningens kassör, Carianne Vessin-Sevholt har ett komplett och uppdaterat register över de 
medlemmar som tillhör leverantörsgruppen, läkarsektionen samt över dem som inte är 
medlemmar i någon sektion/grupp (dessa personer har betalat sin medlemsavgift direkt till 
föreningen). En påminnelse har gått ut till de övriga sektionerna 
(hygiensjuksköterskesektionen, sterilsektionen och tandvårdssektionen) om att respektive 
sektion skickar in aktuellt register över betalande medlemmar. Endast personer som betalat 
medlemsavgift för år 2011 fram till dagens datum kommer att finnas på den medlemslista som 
utgör röstlängd vid det extra årsmötet den 13 september.  
 
§5 
SFVH studiedagar år 2012 
Årets studiedagar kommer att äga rum 2012-04-18 – 2012-04-20 på Conventum i Örebro. Kia 
Karlman, representant från arbetsgruppen för studiedagarna var inbjuden till dagens 
styrelsemöte för att tillsammans med styrelsen planera inför kommande studiedagar.  
 
§6 
Rapport från arbetsgrupper  
 
Arbetsgruppen för nationellt protokoll för hygienro nd (ICE) 
Slutrapport med tillhörande dokument från arbetsgruppen har inkommit till styrelsen för 
godkännande. Styrelsen beslutade att godkänna dokumenten. Dokumenten kommer att läggs 
ut på www.sfvh.se efter redaktionella justeringar samt tillägg av ISBN nummer.  
 
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 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.  Ann Tammelin har återkopplat till Catarina Åneman 
och bett att arbetsgruppen inkommer med en reviderad utgåva innan styrelsen kan ta beslut.  
 

SODA – utbildning, Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen lämnade en skriftlig redovisning att arbetsgruppen 
har haft ett telemöte den 29 augusti 2011. De flesta områden i utbildningsmaterialet är 
faktagranskade av Katja Iversen och det kvarstår enbart redaktionella justeringar innan 
utbildningsmaterialet kan läggas ut på hemsidan under senhösten 2011. Nästa telemöte är 
planerat den 14 oktober 2011. Dokumenten kommer efter styrelsens godkännande att läggas 
ut på www.sfvh.se när huvuddokumentet enl. föregående punkt är färdigt. 
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HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer, ordförande i arbetsgruppen har inkommit till styrelsen den 1 september 2011 
med slutdokument för godkännande. Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet med vissa 
redaktionella justeringar samt tillägg av ISBN nummer. Dokumentet kommer att läggs ut på 
www.sfvh.se.  
 
Svenska Hygienpriset 
Inger Spencer, ordförande för arbetsgruppen, och Birgitta Lönnberg rapporterade att gruppen 
har lämnat in projektplan som styrelsen godkände. Det finns förslag på prisutdelare som 
kommer att kontaktas. Önskemål om nomineringar kommer att gå ut på bred front till SKL, 
SMI, Landsting, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, tandvård mm. under 
januari 2012.  
 
Nationell städgrupp 
Ulrika Ransjö, ordförande. Inget nytt att rapportera. 
 
www.sfvh.se 
Lena Engman och Mari Banck, SFVH:s webbredaktörer informerad att SFVH håller på 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.  
 
§7 
Övriga frågor 
 
Inbjudan från Socialdepartementet till hearing med anledning av Socialstyrelsens 
rapport ”Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade 
infektioner”  
Ann Tammelin, rapporterade kort från hearing som Socialdepartementet höll den 7 juni år 
2011. Strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner  
SFVH anser att alla de huvudområden som nämns i rapporten är viktiga, men vill särskilt 
betona: 

• Samverkansformer - Nationell samverkansfunktion  
• Kunskapsuppbyggnad/kunskapsutveckling - Utbildning för personer med 

expertfunktioner  
• Forskning 
• Övervakning inom humanmedicinen - Antibiotikaförbrukning och Vårdrelaterade 

infektioner  
Sammanställning finns att läsa på www-sfvh.se 
 
Infektionsverktyget   
Ann Tammelin informerade om projektet Infektionsverktyget som arbetar för att skapa ett 
nationellt enhetligt IT-stöd och ska användas i lokalt förbättringsarbete. Syftet är att 
förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika ett 
nationellt arbete som har som syfte att skapa övervakning av infektioner. Många studier har 
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visat att man med hjälp av kontinuerligt förbättringsarbete väsentligen kan påverka 
antibiotikaanvändning och förekomsten av vårdrelaterade infektioner. 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. I samband med pilotdriften 
kommer anpassningen av deras journalsystem samt överföring och rapportverktyg att testas. 
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. 
Det pågår arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vinterkräksjuka. Arbetsgruppen 
består av olika yrkeskategorier. Det är värdefullt med gemensamma riktlinjer eftersom 
Sverige olika rutiner. Mer finns att läsa på: 
http://www.cehis.se/vardtjanster/infektionsverktyget/ 
och komma igång lokalt 
http://www.cehis.se/vardtjanster/infektionsverktyget/komma_igang_lokalt/ 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
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. 
 
 


