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Minnesanteckningar från SFVH:s telefonstyrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-09-23 kl. 14.00 – 17.00. 
Plats: Telefonmöte  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Mari Banck, Birgitta Lönnberg, Ingemar 
Qvarfordt, 
Förhindrad:  Jeanette Charpentier, Heinrich von Fircks och Annika Rodert 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 31 augusti 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 
Inga inkomna SIS remisser. 
 
S1016, Remiss från Socialstyrelsen – Snabbremiss Begreppet vårdrelaterad infektion 
Missiv har inkommit till SFVH och lades ut på SFVH hemsida 2010-09-15. Socialstyrelsen 
har gett SFVH möjlighet att lämna synpunkter på remissen. Styrelsen kommer att lämna ett 
remissvar och ger medlemmarnas möjlighet att lämna sina åsikter. Missiv och definitioner 
finns att läsa på www.sfvh.se. 
 
§ 4 
Adjungera styrelseledamot på den vakanta platsen. 
Arbete pågår med att tillsätta vakant plats. Valberedningens ordförande, Barbro Isaksson 
behandlar vakant plats i styrelsen. 
 
§5 
Kassören önskar avgå. 
Annika Rodert har nu andra arbetsuppgifter som lärare på Skövde gymnasium och meddelar 
att hon inte längre kan vara kvar som kassör och önskar att avgå som kassör snarast. Styrelsen 
samtalade om möjlig ersättare inom styrelsen som går in som ersättare fram till årsmötet. 
Styrelsen beslutade att utse Heinrich von Fircks som ersättare fram till årsmötet i april 2011.  
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§6 
Ekonomi - rapport från kassören och resultat från årets studiedagar 
Ann Tammelin har av Bokningsbolaget fått en sammanställning som uppger att studiedagarna 
gav ett positivt resultat. Kassören har skickat styrelsen resultatbudget och resultatrapport som 
redovisar att det ligger enligt budgetplan.  
 
Rapportering från arbetsgrupper 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Sammankallande för arbetsgruppen är Kia Karlman. Protokollet testas nu på pilotavdelning. 
Arbete pågar enligt projektplan. 
 
SODA – utbildning, Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. 
Mari Banck, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen har haft ett bra 
arbetsmöte i Göteborg den 16 september. En ny tidsplan har tagits fram för 
utbildningsmaterialet som ska läggas ut på hemsidan under senhösten 2010 och våren 2011. 
Catarina Åneman som har har uppdrag att faktagranska och korrekturläsa materialet befinner 
sig i Australien och har andra uppdrag. Katja Urwitz Iversen som är nytillträdd hygienläkare 
efter Catarina Åneman på Sahlgrenska i Göteborg har tillfrågats om hon kan anta uppdraget 
att faktagranska och korrekturläsa utbildningsmaterial. Katja har tackat ja och arbetsgruppen 
beslutade att adjungera in Katja i arbetsgruppen.  
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen Inger Spencer rapporterade att arbetsgruppen 
kommer att arrangera en ”hearing” 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 koncensusdokument som ger tandvården objektiv, adekvat och kortfattad information 
angående problematiken på säker kanylhantering. Information ligger ute i Tandläkartidningen 
under kurser och konferenser och på www.sfvh.se och kommer även att läggas ut i 
Tandhygienist tidningen. Inger rapporterade att intresset har varit lågt, till dags dato har 25 
personer anmält sitt intresse. Inger rapporterade att hearing kommer att genomföras även om 
25 personer kommer. Arbete pågår enligt projketplan.  
 
Svenska Hygienpriset 2010 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att de nu har påbörjat sitt arbete 
inför 2011 års Svenska hygienpris. Ett telefonmöte är inplanerat den 28 oktober för att 
planlägga hösten och vårens aktiviteter. Ett brev är under framtagande från styrelsen till 
berörda på SMI om ny representation i arbetsgruppen då Kerstin Mannerqvist kommer att gå i 
pension. 
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SFVH: s studiedagar på Conventum Kongresshallen i Örebro med start måndagen den 
11 april till onsdagen den 13 april 2011. 
Mari Banck rapporterade från arbetsgruppens telefonmöte där förslag till föreläsare och tema 
är under framtagande. Täta telefonmöte är planlagda för höstens. Gruppen består av: Ingela 
Nilsson (ordförande), Kia Karlman, Eva Andersson, Peter Lundholm och Mari Banck. Annika 
Rodert kommer att sluta i arbetsgruppen och Heinrich von Fircks är föreslagen att ingå i 
arbetsgruppen. Styrelsen beslutade att Heinrich ska tillfrågas och bör ingå i arbetsgruppen. 
 Information om studiedagarna kommer att läggas ut fortlöpande på www.sfvh.se . 
 
Nationella städgruppen 
Ulrika Ransjö, ordförande i arbetsgruppen. Projektplan för arbetsgruppen har nu inkommit för 
godkännande till styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna projektplanen men att 
arbetsgruppen bör se över aktiviteter för arbetsmöte och eventuellt använda IT lösningar eller 
en IT plattform för att sammanställa framtagande av material.  
 
§ 8 
Övriga frågor  
Fokus Vårdhygien  
Per Sonnerfelt har inkommit med en förfrågan om att medverka i Fokus Vårdhygien. 
Styrelsen diskuterade och kom fram till att ge sektionerna möjlighet att medverka i 
utformning av temanummer ”Fokus Vårdhygien. Ann kontaktar sektionens ordförande inom 
respektive sektion och delger Per Sonnerfelts inbjudan att delta. Sektionerna kontaktar själva 
Per Sonnerfelt 
 
Den Danskes Klub for Centralsterilisering og Sygehushygien – DKCS. Nyborg Strand 
Danmark. 2010-11-10 – 2010-11-12.  
Ingen i styrelsen har möjlighet att åka på de danska studiedagarna. Ann skriver tackbrev. 
 
ISBN-nummer till SFVH publicerade dokument 
Styrelsen diskuterade och kom fram till att kommande dokument som arbetsgrupper inom 
SFVH tar fram ska ha ISBN-nummer för att vara sökbara för allmänheten. Anmälan kommer 
att ske genom arbetsgruppens ordförande/eller sammankallande till www.kb.se/isbn-
centralen. Registreringen ska anmälas på Svensk Förening för Vårdhygien.  
 
Datum för kommande styrelsemöten 
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 
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Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Den Danskes Klub for Centralsterilisering og Sygehushygien – DKCS. Nyborg Strand 
Danmark. 2010-11-10 – 2010-11-12.  
 
Kommande konferenser  
IFIC Venedig oktober 2011. 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutadetelemötet. 


