Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2011-12-14 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Läkaresällskapet, Förmaket, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Katja Urwitz Iversen, Carianne Vessin-Sevholt, Birgitta
Lönnberg, Inger Spencer, Lars Svärd och Mari Banck.
Förhindrad: Lena Engman och Anne Clöve.
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från den 7 november oktober 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 har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen och
besvaras av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s remissrutin. Remisserna redovisas inte i
minnesanteckningarna.
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.
Remissen som har ett stort värde för medlemmarna har funnits tillgänglig på www.sfvh.se
Medlemmar har uppmanats att inkomma med synpunkter senast 14 november 2011. Styrelsen
kommer att lämna ett remissvar till SIS. 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 stor del åt att planera inför kommande studiedagar.
§5
Marknadsföring av SFVH
Att marknadsföra Svensk Förening för Vårdhygien och vad intresseföreningen står för är en
viktig del i SFVH:s långsiktiga strategi. Styrelsen inventerade tänkbara kanaler för att nå ut
till olika organisationer och föreningar. Ann Tammelin får i uppdrag att ta fram lämplig
media-utformning om SFVH att använda för att marknadsföra SFVH.
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Lars Svärd kommer att kontakta Tandläkartidningen för att marknadsföra SFVH: s
studiedagar i kommande nummer för att nå ut till tandvården. Ytterligare en möjlig kanal att
nå ut med information är ”Vårdaktörsportalen”, Katja Urwitz Iversen undersöker om
”Vårdaktörsportalen” kan användas till för att nå ut med information om SFVH.
§6
Samverkansformer med företag
Ett dokument för samverkansformer mellan SFVH och företag är framtaget i första utgåva.
Samverkansdokumentet kommer att skickas ut på remiss till sektionsstyrelserna för
synpunkter innan den fastställs. Dokumentet kommer att läggas ut på www.sfvh.se efter
fastställande.
§7
Avtalsgenomgång av hemsidan
Mari Banck, SFVH:s webbredaktör informerade att SFVH håller på att se över avtal som idag
är skrivet med KnowIT. Mari Banck presenterade en sammanställning efter inventering av
leverantörer som tillhandahåller förvaltning och support av webbplatser. Två leverantörer var
av intresse och en kostnadsjämförelse presenterades för styrelsen för framtida
förvaltningsuppdrag. Styrelsen beslutade efter genomgången att kontakt kommer att tas med
en av leverantörerna för att skriva på nytt avtal. Ett förvaltningsavtal är under framtagande för
att tydliggöra förvaltningsuppdraget för SFVH och sektionernas webbredaktörer.
§8
SFVH: internationella engagemang
Styrelsen anser att det är viktigt med omvärldsbevakning nordiskt, europeiskt och
internationellt men just nu jobbar styrelsen nationellt. Styrelsen diskuterade även att det är
svårt att få tid till detta engagemang eftersom arbetsgivaren idag inte ger det nödvändiga
handlingsutrymmet. Internationellt engagemang innebär också ett ekonomiskt åtagande för
föreningen. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan och fundera över vilket
internationellt engagemang som gynnar föreningens medlemmar bäst.
§9
Sterilteknikerutbildning (Nationell yrkesutbildning för desinfektions och
sterilisationsarbete), skyddad yrkestitel för steriltekniker.
Det har inkommit en fråga gällande skyddad yrkestitel för steriltekniker.
Ann Tammelin och Anne Clöve utreder frågan.
§10
Rapport från arbetsgrupper
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
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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 har skickats till Catarina
Åneman för åtgärd.
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. Det är inte inplanerat några telefonmöten utan arbetsgruppen sammankallas
vid behov.
Svenska Hygienpriset
Birgitta Lönnberg rapporterade att nomineringar har kommit in till arbetsgruppen. Uppmaning
att nominera någon som har åstadkommit en förändring har legat ute på www.sfvh.se från
den 23 november 2011. Det finns möjlighet att nominera fram till den 12 mars 2012.
Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av följsamhet till goda hygienrutiner
inom vård, tandvård och omsorg, såväl offentlig som privat.
Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som gjort betydande
insatser inom hygienområdet och därigenom påverkat och förbättrat efterlevnaden av
hygienrutiner inom vård, tandvård och omsorg.
Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg,
Hygiensjuksköterska, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården
Västra Götaland; Inga Zetterqvist; Rikshygiensjuksköterska från SMI och Peter Thore
Prisutdelare är Göran Stiernstedt, Chef, Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting
Ann Tammelin, Ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).
Prisutdelningen kommer att ske på studiedagarna i Örebro onsdag den 18 april 2012 klockan
15:00-16:00.
Nationell städgrupp
Ulrika Ransjö, ordförande. Inget nytt att rapportera från arbetsgruppen. Städgruppen kommer
att presentera en slutrapport på studiedagarna i Örebro den 20 april 2012.
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJS)
Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJS) Vårdhygieniska rekommendationer från
2006 är påbörjad. Arbetsgruppen består av, Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien
Jönköping, projektledare, PeO Svensson, Vårdhygien Jönköping, och Ingrid Ekfeldt,
Vårdhygien Göteborg,
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§11
Övriga frågor
Stadgeändring
En fråga från hygiensjuksköterskesektionen har inkommit om stadgarna kommer att revideras.
Styrelsen har inte arbetat med något förslag till reviderade stadgar inför årsmötet 2012 men
beslutade att frågan ska tas upp till diskussion vid mötet mellan moderföreningens styrelse
och sektionsstyrelserna i augusti 2012.

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöte
2012-02-07 kl. 10:00-16:00 Förmaket
2012-03-08 kl. 10:00-16:00 Travenfelt
2012-04-17 kl. 10:00-16:00 Lokal meddelas senare
2012-05-30 kl. 10:00-16:00 Travenfelt
2012-08-28 kl. 10:00-16:00Travenfelt
Möte med sektionerna
2012-08-29, kl. 10:00-16:00. Klubbrummet
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) Croatia, Zagreb 10-13 oktober 2012,
info@theific.org
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar
Norsk Forum for sykehygien, Tromsø 16.-18 oktober 2012
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