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Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-06-04 kl. 10.00 – 16.00. 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Inger Spencer, Jeanette Charpentier, Annika 
Rodert och Mari Banck 
Förhindrad:  Ingemar Qvarfordt och Heinrich von Fircks 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 18 april och den 21 april 2010 som tidigare gått ut till 
styrelsen godkändes och lades till handlingarna. Agenda för dagen 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 
Adjungera styrelseledamot på den vakanta platsen. 
Valberedningen kunde inte presentera något förslag för den tredje posten som övrig ledamot 
på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen mandat att adjungera en styrelseledamot fram till 
årsmötet 2011. Styrelsen diskuterade om vilken yrkeskategori som bör ingå i styrelsen och 
kom fram till att det kan vara lämpligt med en tandläkare. Tandvården har många medlemmar 
i föreningen men någon tandläkare finns inte med i styrelsen idag. Namn på en person att 
adjungera, i första hand en tandläkare, är under framtagande.  
 
§ 4 
Ekonomi Rapport från kassören och resultat från årets studiedagar. 
Gunilla Prejer, föregående kassör som var inbjuden till dagens styrelsemöte men förhindrad 
att komma, har lämnat information och hon ännu inte fått redovisning från Bokningsbolaget 
och kan därför inte lämna någon ekonomisk rapport från 2010 års studiedagar. Gunilla 
kommer att sammanställa och skicka en skriftlig rapport när hon fått allt underlag. Gunilla 
Prejer lämnar över kassörskapet till Annika Rodert den 10 juni 2010.  
 
§5 
Reflektioner från årets studiedagar med Bokningsbolaget. 
Åtets studiedagar präglades av vulkanutbrottet på Island som gjorde att inbjudna föreläsare 
från Sverige, Norge, England och Kina inte kunde komma och fick ersättas med nya svenska 
föreläsare med mycket kort varsel. En föreläsare från Norge kunde vi koppla upp via telebild; 
ett uppskattat inslag där tekniken är värd att testa vid annat tillfälle för långväga gäster. Enligt 
utvärdering från medlemmarna var de övervägande nöjda med årets studiedagar trots rådande 
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omständigheter. Bokningsbolaget som i år skötte att det administrativa arbete som tidigare 
legat på styrelsen var bra. Styrelsen beslutade att även nästa år anlita Bokningsbolaget. 
 
§6 
Inkomna remisser och skrivelse  
Inga remisser från SIS har inkommit. 
Skrivelse 
En skrivelse/intresseförfrågan har inkommit till SFVH från Åke Rosandher, Center för e-
Hälsa i samverkan. Åke uppger i brevet att de önskar en styrgruppsledamot från SFVH för 
projektet IT-stöd för kontinuerlig registrering av VRI. Styrelsen föreslår att Ingemar 
Qvarfordt representerar SFVH i styrgruppen. 
  
§7 
Hur har det gått med skrivelse till Socialstyrelsen ”Tillgång till vårdhygienisk 
kompetens - Vårdgivarens behov av stöd i arbetet med att förebygga vårdrelaterade 
infektioner"? 
SFVH har lämnat svar den 11 november 2009 på remiss "Tillgång till vårdhygienisk 
kompetens - Vårdgivarens behov av stöd i arbetet med att förebygga vårdrelaterade 
infektioner" till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen arbetar med att förtydliga begreppet god 
hygienisk standard och vilka krav som ställs på olika former av vård för att detta krav enligt 
hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagens ska vara uppfyllt. Styrelsen tog upp vad som 
framkommit i utredningen och i dagsläget finns inget att rapportera. Ann skriver brev till 
Socialstyrelsen om en förfråga om hur långt de kommit med utredningen eftersom det finns 
en stor efterfrågan bland medlemmarna om resultatet.    
 
§8 
Påminnelse om att ta fram ett klargörande kunskapsunderlag för användning av 
klorhexidininnehållande tvål 
SFVH:s styrelse blev kontaktad under 2008 av en medarbetare vid företaget Fresenius Kabi 
(Sofia Solder, marknadsassistent). Frågan gäller huruvida det finns konsensus för om/när man 
ska använda preoperativ ”dubbeldusch” med klorhexidin innehållande tvål. Styrelsen 
skickade en förfrågan den 6 augusti 2009 till Göran Hedin och Catarina Åneman med en 
önskan att de tar fram ett klargörande kunskapsunderlag rörande användningen av preoperativ 
huddesinfektion med klorhexidininnehållande tvål. Svar från Göran Hedin och Catarina 
Åneman har ännu inte inkommit till SFVH varför Ann kontaktar dem. 
 
§9 
Möte med sektionsstyrelserna den 30 augusti 2010.  
Styrelsen gick igenom förslag till agenda inför kommande möte med SFVH:s styrelse och 
sektionernas styrelser som kommer att hållas på Läkaresällskapet i Stockholm den 30 augusti 
2010. Brev med inbjudan och agenda kommer att skickas ut till sektionsstyrelserna under juni. 
Styrelsen beslutade att resa samt lunch och fika kommer att betalas av SFVH för två 
representanter från varje sektionsstyrelse. 
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§10 
Studiedagar 2011 och konferensanläggning 
Ny konferensanläggning diskuterades utifrån en sammanställd lista på olika tänkbara 
anläggningar. Kommunikationer från olika delar av Sverige var viktig en viktig del i valet av 
ny konferensanläggning. Styrelsen beslutade att nästa års studiedagar kommer att förläggas på 
konferensanläggningen Conventum i Örebro. 
Svenska hygienpriset 
Birgitta Lönnberg rapporterade att arbetet med 2010 år hygienpris fungerade bra och att 
tackbrev har gått ut till de nominerade. Tackbrev samt information om hygienpristagarna 
finns att läsa på www.sfvh.se. Planering inför nästa års hygienpris har påbörjats. Kerstin 
Mannerqvist kommer att sluta på SMI och en ny person bör utses från SMI som ingår i 
arbetsgruppen. Ann kontaktar SMI för representation i arbetsgruppen. Tänkbar kandidat att 
dela ut 2011 år svenska hygienpriset jobbar arbetsgruppen vidare med att ta fram. 
Innehåll och teman på 2011 års studiedagar 
Styrelsen gick igenom medlemmarnas förslag på ämnesområde för kommande studiedagar 
och förslag på tänkbara teman kommer att lämnas till arbetsgruppen inför nästa års 
studiedagar: Vårdbyggnation (BOV, Grundarkonferensen, TK 527, KTH). Ytdesinfektion 
(Göran Hedin). HITÅT. SODA. Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Något ämne som berör ledarskapet och ”varför gör de inte som vi säger”.  
Arbetsgruppen inför 2011 studiedagar  
Styrelsen har beslutade att följande personer ingår i arbetsgruppen: Ingela Nilsson 
(ordförande), Peter Lundholm, Kia Karlman, Eva Andersson, Annika Rodert och Mari Banck. 
Arbetsgruppen ska lämna in en projektplan innan start. 
 
§11 
Rapportering från arbetsgrupper 
 
Nationellt hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Sammankallande för arbetsgruppen är Kia Karlman. Information om Nationellt 
Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning visades på SFVH studiedagar. Protokollet 
testas nu på utvalda slutenvårdsavdelningarna i Sverige. Birgitta Lönnberg har testat metoden 
och uppger att det gick bra.  
 
SODA utbildning 
Mari Banck rapporterade att arbetsgruppen inte kommer att redovisa material enligt 
projektplan. Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området 
värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. Arbetsgruppens text- och manus 
material befinner sig nu för korrekturläsning hos Catarina Åneman i Australien. Nytt 
arbetsmöte för arbetsgruppen för att sammanställa material är inplanerat den 16 september 
2010. Information om SODA:s utbildning visades på SFVH studiedagar i Södertälje 19-21 
april 2010. Maria Hansby fanns tillgänglig vid en ”monter” och visade arbetet som pågår. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Inger rapporterade att arbetsgruppen kommer 
under hösten att kalla till ett konvent för berörda där de kommer att lägga tyngdpunkten på 
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AFS 2005:1 för att ta reda på vilka kunskaper som finns idag. Vad som framkommer efter det 
mötet kommer arbetsgruppen att ha som underlag för fortsatt arbete.  
 
§ 12 
Ny arbetsgrupp ”Städning”. 
Årsmötet beslutade utifrån en motion om städning i vårdlokaler (S105) från Ulrika Ransjö 
m.fl. att en ny arbetsgrupp skulle tillsättas. Gruppen är under bildande med Ulrika Ransjö som 
sammankallande. Ulrika kommer att skicka projektplan innan start till styrelsen. Ulrika 
uppger att hon önskar förslag på deltagare till arbetsgruppen. 
 
§ 13 
Utveckling av hemsidan och fastställa rutin för minnesanteckningar på hemsidan 
Jeanette Charpentier och Mari Banck rapporterade från webredaktörs mötet som var i 
KnowIT:s lokaler i Stockholm den 21 maj 2010 med Henrik Stavberg från KnowIT. 
Deltagarna från sektionerna denna gång var Mall Kriisa, läkarsektionen och Anita Johansson, 
hygiensjuksköterskesektionen samt Jeanette Charpentier och Mari Banck från SFVHs 
styrelse. Mötet var upplagt som ett arbetsmöte och tid fanns att fråga och få hjälp jobba vidare 
med sektionens hemsida. Nytt möte, utan medverkan av KnowIT, är planerat till 6 december. 
 
§ 14 
BOV - byggegenskap och vårdhygien ska den tryckas? 
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen BOV (slutdokument 2:a upplaga, ISBN 978-
91-633-6281-1 daterat 31 mars 2010). Styrelsen har fått en fråga om att trycka upp BOV 
dokumentet. Styrelsen beslutade att dokumentet inte ska tryckas i pappersform utan den finns 
tillgänglig på www.sfvh.se för de som önskar skriva ut.  
 
§ 15 
Verksamhetsplan 2010-2011 
Verksamhetsplanen för 2010-2011 bordlades till nästa styrelsemöte den 31 augusti. 
 
§ 16 
Plattform antibiotikaresistens 
Föreningen betalade Anna Hambraeus registreringsavgift till IFICs möte i Vilnius i oktober 
2009 på 400 Euro för att hon skulle kunna delta i möte med BALTICCARE. Styrelsen har 
tidigare diskuterat och tycker att syftet med BALTICCARE är gott och ligger i linje med 
SFVHs strävanden. BALTICCARE är ett nätverk som baseras på projekt inom vårdhygien 
och klinisk mikrobiologi tidigare stöttade av bl.a. av Östeuropakommitten. Nätverket byggdes 
upp för att säkra fortsatt kontakt mellan personer verksamma inom dessa områden sedan 
SIDAs stöd till såväl Baltikum som numera även Ryssland. BALTICCARE leds av en 
styrgrupp i vilken ingår seniora representanter för vårdhygien och klinisk mikrobiologi från 
Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att 
SFVH är medlem/founding partner utan ekonomiska åtaganden. Anna Hambraeus tror att 
SFVH-medlemmar skulle kunna emot någon eller några som vill auskultera eller delta i 
mindre projekt som huvudsakligen kan stödjas via e-mail och som kanske är 
utvecklingsarbete som ändå skulle göras på det egna sjukhuset".  
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Olle Aspevall har deltagit som rapportör på inplanerat möte den 25 maj 2010. För att kunna 
gå vidare för SFVH:s medverkan ber styrelsen Anna Hambraeus och Olle Aspevall om en 
rapport från mötet. Eventuellt bjuder styrelsen in Olle Aspevall till mötet med 
sektionsstyrelserna den 30 augusti för mer information.  
 
§ 17 
Övriga frågor  
Konvertera SODA:s dokument “Förebyggande underhåll” till mall  
Önskemål har inkommit till styrelsen från medlemmar om att konvertera dokument 
“Förebyggande underhåll till mall”. Styrelsen har fått kostnadsförslag från KnowIT på önskat 
uppdrag. Styrelsen anser att det är av stor vikt att dokumetet används ute i verksamheten och 
beslutade att godkänna konvertering av dokument “Förebyggande underhåll” till mall.  

 
IFIC  
Ulrika Ransjö har tillfrågats om hon kan medverka i en workshop om construction på IFIC 
joint conference med IPCAN (infection prevention and control african network) den 29 
augusti till 1 september 2010. En fråga till styrelsen är om SFVH kan betala resa för Ulrika 
Ransjö till IFIC. Styrelsen beslutade att avslå önskan om att betala resa för Ulrika Ransjö till 
joint conference med IPCAN med anledning av att det är IFIC som bjudit in henne som 
föreläsare och inte SFVH.  
 
Stipendium från SFVH 
SFVH har fått en förfrågan från medlem där Finland och Norge delar ut stipendier till 
medlemmar för att delta i HIS konferensen. Är det något för Sverige att ta efter? 
Styrelsen beslutade att SFVH inte ska dela ut egna stipendier. Däremot kan företag 
uppmuntras att skapa stipendier som kan delas ut till SFVH-medlemmar i samverkan med 
föreningen eller sektion. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2010-08-31, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet  
2010-09-23, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2010-11-02, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2010-12-07, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med sektionernas styrelser 
2010-08-30, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
 
SFVH studiedagar 2011 
Nästa års studiedagar kommer att äga rum 2011-04-10 – 2011-04-13 på 
konferensanläggningen Conventum i Örebro. 
 
Kommande konferenser  
IFIC congress, Cape Town, South Africa 2010-08-28 – 2010-09-01  
 
Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutade mötet. 


