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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-08-31 kl. 9.00 – 16.30. 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Heinrich von Fircks, Jeanette Charpentier, och 
Mari Banck 
Förhindrad:  Birgitta Lönnberg, Ingemar Qvarfordt och Annika Rodert 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 4 juni 2010 som tidigare gått ut till styrelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 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 
Inkomna remisser  
SIS remiss 
Heinrich von Fircks har sammanställt inkomna remisser. Remisser har gått ut till berörda 
inom föreningen och besvarats av Heinrich von Fircks. Remisserna redovisas inte i 
minnesanteckningarna. En sammanställning av inkomna remisser kommer att läggas ut på 
www.sfvh.se.  
 
S1011, Remiss från Smittskyddsinstitutet ang. dokumentet ”Vankomycinresistenta 
enterokocker – VRE, ett kunskapsunderlag” har inkommit och lades ut på SFVH hemsida 
2010-08-18. Smittskyddsinstitutet har gett SFVH möjlighet att lämna synpunkter på 
dokumentet. Styrelsen kommer att lämna ett remissvar och ger medlemmarna möjlighet att 
lämna sina åsikter. Svaret till Socialstyrelsen ska vara inne till 3 september 2010. 
Synpunkterna skickas till styrelsen@sfvh.se. 
 
S1015, Remiss från Socialstyrelsen begrepp inom läkemedelsområdet dnr 26528/2010 
har inkommit och har skickats ut till styrelsen. Socialstyrelsen har gett SFVH möjlighet att 
lämna synpunkter på remissen där svarsdatum är den 17 september 2010. SFVH kommer att 
avstå från att lämna synpunkter. 
 
§ 4 
Adjungera styrelseledamot på den vakanta platsen. 
Frågan bordlades till kommande styrelsemöte. Kontakt kommer att tas med valberedningens 
ordförande, Barbro Isaksson  



 

SAIC Swedish Association for Infection Control 
Org. nr: 802438-1702  
Bankgiro: 5396-3690 
www.sfvh.se 

§5 
Ekonomi - rapport från kassören och resultat från årets studiedagar 
Kassören delgav styrelsen en kort skriftlig rapport om föreningens ekonomi. Det har ännu inte 
inkommit någon redovisning från Bokningsbolaget för 2010 års studiedagar. En 
sammanställning kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte. 
 
§6 
Verksamhetsplanen för 2010-2011 
Verksamhetsplan för styrelsen arbete genomarbetades och kommer att skickas ut på 
remissomgång till styrelsen för att efter godkännande läggas ut på www.sfvh.se 
 
§7 
Rapportering från arbetsgrupper 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Sammankallande för arbetsgruppen är Kia Karlman. Protokollet testas nu på pilotavdelning. 
Arbete pågar enligt plan. 
 
SODA – utbildning, Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. 
Mari Banck ordförande för arbetsgruppen, rapporterade att arbetsgruppen inte kommer att 
redovisa material enligt projektplan. Arbetsgruppens text och manus befinner sig nu för 
korrekturläsning hos Catarina Åneman i Australien. Nästa arbetsmöte kommer att vara i 
Göteborg den 16 september och då kommer ny plan att tas fram för att lägga ut material på 
hemsidan. 
 
Svenska Hygienpriset 2010 
Inger Spencer rapporterade att arbete pågar enligt plan. Ett brev är under framtagande till 
berörda på SMI om ny representation i arbetsgruppen då Kerstin Mannerquist kommer att gå i 
pension. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen Inger Spencer rapporterade att arbetsgruppen 
kommer att arrangera ett konvent den 25 oktober 2010 kl. 10-16 på Piperska Muren 
Konferens och Festvåning i Stockholm. Arbetsgruppen kommer att samla berörda 
myndigheter, tillverkare och användare inom tandvården för att hitta en gemensam realistisk 
lösning på problemet med tandvårdens kanylhantering. Målet med dagen är att skapa underlag 
till ett koncensusdokument som ger tandvården objektiv, adekvat och kortfattad information 
angående säker kanylhantering. Mötet kommer att annonseras i Tandläkartidningen och 
information läggs ut på www.sfvh.se. Arbete pågår enligt plan.  
 
BOV - byggegenskap och vårdhygien  
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. BOV slutdokument 2:a upplaga, ISBN 978-
91-633-6281-1 daterat 31 mars 2010 ligger nu ute på www.sfvh.se.  
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Städgruppen 
Ulrika Ransjö, ordförande i arbetsgruppen. Projektplan för arbetsgruppen har ännu inte 
inkommit för godkännande till styrelsen. 
 
§8 
Hemsidan www.SFVH.se 
Jeanette Charpentier och Mari Banck, SFVH:s webredaktörer rapporterade att sektionernas 
webbredaktörer har erbjudit sektionernas webredaktörer två utbildningar under 2009 (29 april 
och den 27 oktober) och en utbildning den 20 maj 2010. Ytterligare ett arbetsmöte är planerat 
den 6 december. Henrik Staberg på KnowIt har varit med och mötena var utformade som 
arbetsmöte där sektionerna fick vidareutveckla sektionens nyhetssida. Fortlöpande revidering 
pågår på hemsida. 
 
§9 
SFVH: s studiedagar 2011 
Styrelsen ägnade tid åt att planera inför studiedagar som kommer att äga rum på Conventum 
Kongresshallen i Örebro med start måndagen den 11 april till onsdagen den 13 april 2011. 
Information om studiedagarna kommer att läggas ut fortlöpande på www.sfvh.se 
Information om lokaler finns att läsa http://www.conventum.se. 
 
§ 10 
Övriga frågor  
Företagsmedlemskap och sponsring 
Policy dokument för företagsmedlemskap och sponsring från företag är under framtagande. 
 
Datum för kommande styrelsemöten 
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 
2011-01-21 kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med sektionerna 
2011-01-20, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Norsk forum for sykehushygiene - NFS, Trondheim Lufthavn, Værnes, Norge. 2010-10-19 - 
2010-10-21  
Den Danske Klub for Centralsterilisering og Sygehushygien – DKCS. Nyborg Strand 
Danmark. 2010-11-10 – 2010-11-12.  
 
Kommande konferenser  
IFIC under framtagande. 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutade mötet. 


