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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2011-10-05 kl. 10:00 – 16.00 
Plats: Läkaresällskapet, Förmaket, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Carianne Vessin-Sevholt, Anne Clöve, Katja Urwitz Iversen, 
Lena Engman, Birgitta Lönnberg och Mari Banck. 
 
Förhindrad: Inger Spencer och Lars Svärd 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 1 september 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 
 
Remisser från SIS 
SFVH har fått möjlighet att yttra sig över SIS remissen - Vägledning och grundläggande krav 
för mikrobiologisk renhet i operationsrum - Att förebygga luftburen smitta i operationsrum.  
Medlemmarna välkomnas att inkomma med synpunkter till  styrelsen@sfvh.se senast 14 
november 2011. Styrelsen kommer att lämna ett remissvar till SIS och vill därför gärna höra 
medlemmarnas åsikter. Remiss hanteras av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s remissrutin.  
 
§4 
Studiedagar 18-20 april 2012 
Årets studiedagar kommer att äga rum 18-20 april år 2012 på Conventum i Örebro. Styrelsen 
ägnade tid åt att planera inför kommande studiedagar.  
 
§5 
Samverkansformer med företag 
Ett underlag är för samverkansformer mellan SFVH och företag är under framtagande. 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 7 november 2011. 
Dokumentet kommer att läggas ut på www.sfvh.se när det är fastställt. 
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§6 
Avtalsgenomgång av hemsidan 
Lena Engman och Mari Banck, SFVH:s webbredaktörer informerade att SFVH håller på att se 
över avtal som idag är skrivet med KnowIT. Carianne Vessin Sevholt och Lena Engman har 
fått i uppdrag att genomföra en avtalsgenomgång för att bl.a. se om vi har rätt supportnivå för 
styrelsens och sektionernas behov. Kontakt är tagen med olika leverantörer och en 
kostnadsjämförelse är under framtagande.  
 
§7 
Rapport från arbetsgrupper  
 
Arbetsgruppen för nationellt protokoll för hygienro nd  
Slutrapport med titeln ”Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid 
sjukhusbedriven vård” med tillhörande bilagor: 

• Egenkontrollprogram avseende vårdhygienisk standard vid vårdavdelningar, 
mottagningar och andra sjukhusanslutna vårdenheter 

• Underlag vid riktad vårdhygienisk konsultrond  
Huvuddokumentet har tilldelats ISBN nummer - ISBN 978-91-979918-1-0 och ligger 
tillsammans med bilagorna ute på www.sfvh.se. 
 
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.  
Catarina Åneman, ordförande för SODA arbetsgruppen har inkommit till styrelsen med en 
reviderad utgåva av Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande 
underhåll och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektor. I dokumentet framgår det nu mer 
tydligt att det är vårdgivaren som beslutar om och ansvarar för att använda andra metoder än 
harmoniserad standard för att uppfylla MDD:s krav utifrån en riskvärdering som vårdgivaren 
gör. Styrelsen har vissa synpunkter på dokumentet. Synpunkter kommer styrelsen att skicka 
till Catarina Åneman den 30 oktober.  
 

SODA – utbildning, Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen gav en kort rapport att arbetsgruppen De flesta 
områden i utbildningsmaterialet är faktagranskade av Katja Urwiz 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.  
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Slutdokument HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) har tilldelats ISBN 
nummer, ISBN 978-91-979918-0-3. Dokument med tillhörande filmer är publicerade på 
www.sfvh.se.  
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Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg rapporterade att prisutdelare Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för 
vård och omsorg, SKL, har tackat ja till att dela ut hygienpriset 2012 under studiedagarna i 
Örebro. 
 
Nationell städgrupp 
Ulrika Ransjö, ordförande. Inget nytt att rapportera. 
 
§8 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor denna gång. 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2011-11-07 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket 
2011-12-14 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket 
 
Möte med sektionerna 
2012-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen 
 
SFVH:s studiedagar 2012 
Nästa års studiedagar kommer att äga rum 2012-04-18 – 2012-04-20  
 
 
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control) Venedig 12-15 oktober 2011, 
info@theific.org. 
 
 


