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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2012-03-08 kl. 10:00 – 16:00 
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Katja Urwitz Iversen, Birgitta Lönnberg, Lena Engman, Anne 
Clöve, Inger Spencer, Lars Svärd och Mari Banck. 
 
Förhindrad: Carianne Vessin-Sevholt  
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 7 februari godkändes och görs tillgängliga på 
www.sfvh.se. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen presenterades och godkändes.  
 
§2 
Genomgång av ärendelista 
Genomgång av ärendelistan. Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter 
mellan styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§ 3 
Remisser och skrivelser 
Två remisser från SIS har besvarats från SFVH sedan föregående styrelsemöte. Remisser har 
gått ut till berörda inom föreningen och besvaras av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s 
remissrutin. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
Remiss från Socialstyrelsen 
Reviderade föreskrifter (2007:1) om anmälan av anmälningspliktiga sjukdomar och (2004:5) 
om smittspårningspliktiga sjukdomar. Socialstyrelsen har skickat ut reviderade föreskrifter 
(2007:1) om anmälan av anmälningspliktiga sjukdomar och (2004:5) om 
smittspårningspliktiga sjukdomar. Föreskriftsändringarna är beslutade och träder i kraft den 
15 mars 2012. Av 4 § andra stycket förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning framgår att externremiss får genomföras efter beslut om det innebär fara för 
miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en 
föreskrift inte beslutas. Synpunkter på föreskrifterna och konsekvensutredningen ska ha 
inkommit till Socialstyrelsen senast måndagen den 16 april 2012. På grund av den korta 
svarstiden görs inte remissen tillgänglig för alla medlemmar, utan styrelsen kontaktar en 
sakkunnig föreningsmedlem inom området för att besvara remissen. 
 
Skrivelse från instrument och sterilteknikerutbildningen i Göteborg 
Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat utbildning till Instrument- och steriltekniker i 
Göteborg med första kursstart höstterminen 2012. En formell ledningsgrupp har etablerats för 
utbildningen. Utbildningsanordnaren (Yrkeshögskolan Göteborg) har haft medverkan i den 
preliminära ledningsgruppen av en ledamot i Sterilsektionens styrelse. Man önskar nu en 
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representation av SFVH i den permanenta ledningsgruppen. SFVH har sedan tidigare 
representation i ledningsgruppen för den YH-utbildning till Instrument- och steriltekniker som 
anordnas av Sollefteå lärcenter. Styrelsen beslutade att en representant kan utses till 
ledningsgruppen i Göteborg under förutsättning att båda utbildningsanordnarna godkänner ett 
fritt informationsutbyte mellan SFVH:s representanter i de båda ledningsgrupperna. 
Ordförande i respektive ledningsgrupp tillskrivs i ärendet, och vid positivt besked kommer 
SFVH:s styrelse att tillfråga Gerd Larsson som tidigare suttit med i den preliminära 
ledningsgruppen i Göteborgs ledningsgrupp. 
 
Nationella handhygienkampanjen - Rena händer räddar liv  
SFVH har fått de övergripande dokumenten till ”Rena händer räddar liv” på remiss med 
mycket kort svarstid. Styrelsen har lämnat ett remissvar den 22 februari 2012 till projektledare 
Olle Aspevall.  
 
Tandvårdsdokumentet - Kunskapsunderlag  
Ett kunskapsunderlag skrivet av Nils Bäckman och Stig Edvardsson har överlämnats till 
tandvårdssektionen. Sektionens ordförande, Peter Lundholm, önskar att det publiceras på 
www.sfvh.se. Inför ev. publicering har dokumentet faktagranskats av Inger Spencer, Ann 
Tammelin, Ingemar Qvarfordt och Lars Svärd. Synpunkter har lämnats till Nils Bäckman och 
Stig Edvardsson som reviderar dokumentet utifrån dessa.  
 
§4 
Informationsblad om SFVH 
Att marknadsföra Svensk Förening för Vårdhygien och vad intresseföreningen står för är en 
viktig del i SFVH:s långsiktiga strategi. Ann Tammelin har tagit upp att det finns behov 
av information om föreningen. Ann har tillsammans med styrelsen fram ett informationsblad 
Informationsbladet finns nu publicerat på www.sfvh.se. Styrelsen ser fram emot att 
föreningens medlemmar sprider informationsbladet, både i pappersform och elektroniskt. 
 
§5 
Vårdhundar 
Det har inkommit en förfrågan till styrelsen från Ingeborg Höök vid Vårdhundskolan om 
SFVH:s medverkan i att ta fram ett dokument som sammanfattar den lagstiftning och andra 
regelverk som styr medverkan och närvaro av hundar inom vården. 
Styrelsen anser att det är ett angeläget arbete men att dokumentet måste utgå från en 
myndighet eller organisation (t.ex. SKL), och att SFVH avvaktar med medverkan till dess 
huvudman för dokumentet fastställts.  
 
§6 
Samverkansformer med företag 
Ett dokument för samverkansformer mellan SFVH och företag är under framtagande. 
Samverkansdokumentet har gått ut på remiss till sektionsstyrelserna för synpunkter. 
Synpunkter har inkommit från hygiensjuksköterskesektionen. Styrelsen tog del av inkomna 
synpunkter och dokumentet reviderades. Dokumentet kommer åter att gå ut på remiss till 
sektionsstyrelserna. Dokumentet kommer efter fastställande att läggas ut på www.sfvh.se. 
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§7 
Internt förvaltningsuppdrag mellan SFVH och sektioner om den interna förvaltningen 
av föreningens hemsida. 
Ett internt förvaltningsuppdrag är under framtagande för att tydliggöra det framtida interna 
förvaltningsuppdraget av föreningens hemsida mellan SFVH och sektionernas 
webbredaktörer. Styrelsen kommer att skicka ut underlag för Internt förvaltningsuppdrag 
mellan SFVH och sektioner om den interna förvaltningen av föreningens hemsida till 
kommande möte med sektionerna som är inplanerad den 29 augusti 2012. 
 
§8 
SFVH:s studiedagar i Örebro 18-20 april 2012 
Årets studiedagar kommer att äga rum 18-20 april år 2012 på Conventum i Örebro. Styrelsen 
ägnade sig åt att gå igenom praktiska detaljer inför kommande studiedagar enligt framtagen 
checklista.  
 
§9 
Rapport från arbetsgrupper  
Svenska Hygienpriset 
Inger Spencer och Birgitta Lönnberg rapporterade att nomineringar har kommit in. 
Uppmaning att nominera någon som har åstadkommit en förändring har legat ute på 
www.sfvh.se från den 23 november 2011 fram till den 12 mars 2012. Arbetsgruppen kommer 
att utse pristagare den 19 mars. 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; hygiensjuksköterska vid SMI. I arbetsgruppen ingår också 
Peter Thore. 
Prisutdelare är i år Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för vård och omsorg, SKL. 
Prisutdelningen kommer att ske på studiedagarna i Örebro onsdag den 18 april 2012 klockan 
15:00-16:00.  
 
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) 
Med anledning av inkommen skrivelse beslutade styrelsen den 25 februari år 2011 att 
publicerat SODA dokument, Vägledning för validering, upprepad processkontroll, 
förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektor på www.sfvh.se 
plockades bort tills de reviderats. Lena Nilsson, ordförande för SODA kommer att jobba 
vidare med revidering av dokumenten och har som mål att publiceras när revideringen av HB 
600 är klar. 
 
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 nu är alla 
områden i utbildningsmaterialet faktagranskade av Katja Urwiz Iversen. Det kvarstår en 
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granskning av styrelsen innan utbildningsmaterialet kan godkännas och läggas ut på 
hemsidan. Styrelsen ser det värdefullt att utbildningsmaterialet ska publiceras innan 
studiedagar den18-20 april år 2012.  
 
Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJS) Vårdhygieniska rekommendationer 
från 2006 
Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien Jönköping. Inget nytt att rapportera från 
arbetsgruppen. 
 
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. 
 
§11 
Övriga frågor 
 
Remissgång av standarder från SIS i SFVH 
Katja Urwitz Iversen, remissansvarig för inkommande remisser till SFVH gick igenom 
reviderat dokument Remissgång av standarder från SIS inom SFVH som tidigare varit ute på 
remiss inom styrelsen och SIS.  Remissgång av standarder inom SFVH kommer att läggas ut 
på www.sfvh.se. 
Ett förtydligande om Katja Urwitz Iversen roll är att vara remissansvarig inom SFVH styrelse 
vilket innebär att hon sammanställer och lämnar det slutgiltiga remissvaret till aktuell Teknisk 
kommitté inom SIS. 
Katja Urwitz Iversen är deltagare i SIS TK 349 och kan därmed inte stå som remissmottagare 
för remisser från SIS TK 349 men kan om har kunskaper inom andra ämnesområde besvara 
remisser från andra SIS TK. 
 
 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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Datum för kommande styrelsemöte 
2012-04-17 kl. 15:00- 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  
 
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 
 
 
 

mailto:info@theific.org

	Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
	Närvarande: Ann Tammelin, Katja Urwitz Iversen, Birgitta Lönnberg, Lena Engman, Anne Clöve, Inger Spencer, Lars Svärd och Mari Banck.
	Förhindrad: Carianne Vessin-Sevholt
	§1
	Föregående minnesanteckningar
	§2
	Genomgång av ärendelista
	§ 3
	Svenska Hygienpriset
	Prisutdelningen kommer att ske på studiedagarna i Örebro onsdag den 18 april 2012 klockan 15:00-16:00.
	SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen)
	Datum för kommande styrelsemöte
	Kommande utbildningsdagar för systerföreningar

