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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2012-04-17 kl. 15:00 – 17:00 
Plats: Grand hotell, Örebro 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Katja Urwitz Iversen, Birgitta Lönnberg, Lena Engman, Anne 
Clöve, Inger Spencer, Carianne Vessin-Sevholt, Lars Svärd och Mari Banck. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 8 mars 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 
En remiss från SIS har inkommit till SFVH sedan föregående styrelsemöte. Remissen 
kommer att besvaras av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s remissrutin. Remisserna 
redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
Motion till Årsmötet 2012 
En motion med rubriken Internationell grupp med uppgift att främja kontakterna mellan 
SFVH och nordiska samt internationella sammanslutningar inom det vårdhygieniska området 
har inkommit till SFVH:s årsmöte 2012.  Motionen har legat ute på hemsidan för 
medlemmarnas kännedom. 
Styrelsen har under varje år med undantag av 2010 varit representerad på systerföreningarnas 
studiedagar i Norge och Danmark.   
År 2010 och 2011 utsågs ingen delegat till IFIC:s årsmöte. År 2008 (första möte) och 2009 
var SFVH representerat vid EUNETIPS möten. 
Ett icke obetydligt arbete har gjorts för att vidmakthålla den samnordiska utbildningen i 
vårdhygien och smittskydd vid NHV; bl.a. uppvaktning av rektor och socialdepartementet 
samt skrivelser till rektor och skolans styrelse. 
Styrelsen diskuterade innehållet i motionen och tar till sig kritiken och kommer att utse en 
person i styrelsen som kommer att få i uppdrag att stärka styrelsens internationella samarbete 
och vara kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. 
Styrelsen tog även upp att det är viktigt att synliggöra olika internationella engagemang inom 
föreningen på vår hemsida.  
Med nuvarande ekonomiska situation har inte föreningen medel att starta en arbetsgrupp för 
internationellt engagemang. 
Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att avslå motionen eftersom 1) kritiken att styrelsen inte 
fullgjort sina plikter enligt stadgarnas § 4 inte är en fråga för en motion, utan bör tas upp i  
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samband med frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt att styrelsen tagit till sig kritiken och 
kommer att förändra sitt inre arbete för att bättre efterleva § 4, 2) föreningen har inte 
ekonomiska resurser att tillsätta en ny arbetsgrupp. 
 
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. På grund av den korta svarstiden har inte remissen gjorts tillgänglig 
för alla medlemmar, utan styrelsen har besvarat remissen med hjälp av en sakkunnig 
föreningsmedlem. Svar finns på www.sfvh.se. 
 
§4 
Ekonomi 
Carianne Vessin Sevholt, föreningens kassör redovisade det ekonomiska resultatet för SFVH 
år 2011. Det ekonomiska resultatet var negativt beroende på stora kostnader för 
datakommunikation (hemsidan) och flera stora arbetsgrupper. Föreningens behållning vid 
årets slut var cirka 170 000 kr. De flesta arbetsgrupper är nu avslutade eller håller på att 
avslutas. SFVH har idag ingen möjlighet att godkänna uppstart av nya arbetsgrupper med 
rådande ekonomiska läge. 
 
§5 
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 att diskuteras vidare vid möte 
med sektionsstyrelserna i augusti. Dokumentet kommer efter fastställande att läggas ut på 
www.sfvh.se. 
 
§6 
Representation i styrgruppen för Göteborgsutbildningen till steriltekniker 
Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat utbildning till steriltekniker i Göteborg med första 
kursstart höstterminen 2012. Utbildningsanordnaren (Yrkeshögskolan Göteborg) önskar en 
representation av SFVH i den permanenta ledningsgruppen för utbildningen. SFVH har sedan 
tidigare representation i ledningsgruppen för den YH-utbildning till steriltekniker som 
anordnas av Sollefteå lärcenter. Styrelsen beslutade vid föregående möte 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 har nu tillskrivits i ärendet, och 
båda har lämnat positivt besked. Styrelsen har tillfrågat Gerd Larsson, chef för steriltekniska  
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avdelningen vid SÄS (Borås) och hon har tackat ja till att representera SFVH i Göteborgs 
ledningsgrupp.  
 
§7 
Rapport från arbetsgrupper  
Svenska Hygienpriset 
Inger Spencer och Birgitta Lönnberg rapporterade att 31nomineringar har kommit in till 2012 
års hygienpris; tyvärr endast en från tandvård. Priset kommer i år att utdelas till en kommun 
och två landsting.  
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 SODA-dokumentet kommer att publiceras när 
revideringen av HB 600 är klar. 
 
SODA – Utbildning för hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området 
värmedesinfektion, spol- och diskdesinfektor. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att utbildningsmaterialet nu är 
publicerat på www.sfvh.se under dokument.  
 
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. Städgruppen kommer att presentera en slutrapport på 
studiedagarna i Örebro den 20 april 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. Kia Karlman och Ingela Nilsson var inbjudna till denna punkt då de ingått i 
arbetsgruppen för studiedagarnas framtagande. 
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§9 
Övriga frågor 
SIG (special intrest groupe) session at IFIC 2012 
Det har inkommit en fråga från Ulrika Ransjö om SFVH kan sponsra resa och inkvartering för 
Anna Hambraeus och Ulrika Ransjö vid IFIC:s kongress i Kroatien hösten 2012. IFIC har 
accepterat som 90 minuters symposium det förslag som kom via SIG construction, om 
operationsmiljö med Hanan Amer (Egypten), Anna Hambraeus och Ulrika Ransjö som talare.  
Styrelsen diskuterade inkommen fråga och ser det inte möjligt med rådande ekonomi inom 
föreningen att sponsra Anna Hambraeus och Ulrika Ransjö. Styrelsen beslutade att avslå 
begäran om att pengar till resa och inkvartering till IFIC. 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2012-05-30 kl. 10:00-16:00 Travenfelt  
2012-08-28 kl. 10:00-16:00 Travenfelt 
2012-09-26 kl. 10:00-16:00 Förmaket 
2012-11-09 kl. 10:00-16:00 Travenfelt 
2012-12-11 kl. 10:00-16:00 Travenfelt 
 
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 
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