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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-11-02 kl. 10.00 – 16.00. 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm  
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Mari Banck, Birgitta Lönnberg, Ingemar 
Qvarfordt, Jeanette Charpentier. 
Förhindrade:  Heinrich von Fircks, Bodil Lund och Annika Rodert 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från den 23 september 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. 
 
§ 4 
Ekonomi rapport från kassören 
Ingen rapport från kassören denna gång. 
 
§5 
Planlägga vårens styrelsemöte 
Datum för vårens styrelsemöte presenteras i slutet av dokumentet. 
 
§6 
Rapport från infektionsverktyget 
Den 27 maj 2010 beslutade Center för eHälsa i samverkan (CeHis) att godkänna ett 
utvecklingsarbete med syfte att åstadkomma ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, 
lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner (VRI). Ambitionen är 
att IT-stödet ska kunna samla in och bearbeta information om antibiotikaordination, 
laboratoriesvar, riskfaktorer, diagnoser, åtgärder och vårdkontakter/vårdtillfällen för att främja 
ökad patientsäkerhet inom VRI-området. 
Västra Götalandsregionen och Uppsala läns landsting har utsetts till piloter. Dessa har inlett 
dialogen med sina journalsystemsleverantörer och arbetet med att avgränsa och precisera de 
två lokala pilotprojekten. Västra Götalandsregionen har planer på att komplettera ovanstående 
information med samhällsförvärvade infektioner. Den nationella delen har påbörjat ett 
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samarbete med arkitekturledningen. Detta för att sätta upp hårdvara och viss mjukvara samt 
för att mer detaljerat beskriva den information som ska utbytas. På detta sätt bedöms minst 20 
procent av alla VRI kunna förebyggas, vilket motsvarar 300 dödsfall per år. Det är i första 
hand ett verktyg för vården att förebygga vårdrelaterade infektioner. På sikt har det också 
betydelse för att uppnå en mer rationell antibiotikaanvändning och minskad 
antibiotikaresistens. Projektet ”Infektionsverktyget” drivs av SKL, Rikard Lövström är 
projektledare och Mawell leverantör. Ursprungligen utsågs Ingemar Qvarfordt att representera 
SFVH i styrgruppen för Infektionsverktyget, men sedan Ingemar blivit projektledare för det 
regionala projektet i VGR är Ann Tammelin SFVH:s representant i styrgruppen. 
 
§7 
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 planlagt 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. Två nya deltagare har tillkommit i arbetsgruppen, Lars Bodin och Irene 
Sandberg. Information om studiedagarna kommer att läggas ut fortlöpande på www.sfvh.se . 
 
§8 
Rapportering från arbetsgrupper 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Kia Karlman, sammankallande för arbetsgruppen. Prototyp av protokollet testas nu på 
pilotavdelningar. Arbete pågar enligt projektplan. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen har haft en 
”hearing” den 25 oktober 2010 på Piperska Muren i Stockholm. Arbetsgruppen samlade 
berörda myndigheter, tillverkare och användare inom tandvården för att hitta en gemensam 
realistisk lösning på problemet med tandvårdens kanylhantering. Målet var att skapa underlag 
till koncensusdokument som ger tandvården objektiv, adekvat och kortfattad information 
angående problematiken på säker kanylhantering. Tandläkartidningen kommer att skrivas om 
dagen. Information har även lagts ut på www.sfvh.se. Arbete pågår enligt projektplan.  
 
Svenska Hygienpriset 2011 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att de nu har påbörjat sitt arbete 
inför 2011 års Svenska hygienpris. Arbetsgruppen har haft telefonmöte den 28 oktober för att 
planlägga hösten och vårens aktiviteter. Nästa möte är planerat till den 25 januari 2011. 
Arbetsgruppen jobbar bl.a. på att uppdatera nominerings blankett. Förslag finns på personer 
som kommer och delar ut hygienpriset den 12 april kl. 13:15-14:15. Kerstin Mannerqvist går i 
pension och kommer att ersättas av Inga Zetterqvist som representant för SMI.  
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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 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. Nästa arbetsmöte är planerat den 17 januari 
2011 i Göteborg. Följande dokument har gått ut till styrelsen och styrelsen har godkänt: 

• Nationell Utbildningsplan för Hälso-sjuk- och tandvårdspersonal inom området 
Värmedesinfektion. ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer”: Arbetsgruppen 

• 4.1.4 Manus och PowerPoint: Björn Adolfsen och Mari Banck 
• 4.1.5 Manus Författare: Maria Hansby 

Dokumenten kommer att läggas ut på www.sfvh.se 
 
Nationella städgruppen 
Ulrika Ransjö, ordförande för arbetsgruppen har rapporterat på läkardagarna 28-29 november 
att arbete pågår med att ta fram koncensus gällande städning. Arbetsgruppen planerar att 
presentera sitt arbete på SFVH:s studiedagarna år 2012. Ulrika kommer att ISBN registrera 
framtaget dokument. Arbete pågår enligt plan. 
 
§ 8 
Övriga frågor  
 
Brev till NHV ang. diplomutbildningen i smittskydd och vårdhygien 
Styrelsen anser att det är angeläget att utbildningen bevaras och utvecklas. För att tydliggöra 
detta har styrelsen skickat brev till Anders Foldspang, rektor på Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap i Göteborg.  
 
Inbjudan till workshop om strategi mot antibiotikar esistens och vårdrelaterade 
infektioner den 9 december 2010  
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en samlad uppföljning av proposition 
2005/06:50. Nu vidtar arbetet med att ta fram den rapport som ska lämnas till regeringen den 
1 mars 2011 med förslag till inriktning och vidareutveckling av strategin för ett samordnat 
arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. Som ett led i detta arbete 
planerar Socialstyrelsen att anordna en workshop den 9 december 2010 kl 10-16 i Stockholm 
och samlar berörda aktörer. SFVH har fått en inbjudan till Socialstyrelsens workshop som 
sammanställer en lista över de viktigaste strategiska punkterna, styrkor och svagheter/hot, 
inom respektive ansvars eller kompetensområde som kommer fram när det gäller:  

• Antibiotika 
• Vårdhygien 
• Samverkan inom Sverige 



 

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

• Samverken utanför Sverige. 
Tinna Åhrén, hygienläkare i Göteborg kommer att vara SFVH:s representant och närvara på 
workshopen. Styrelsen efterfrågar viktiga strategiska synpunkter från medlemmarna som ska 
skickas till styrelsen@sfvh.se före den 20 november. Synpunkterna sammanställs och skickas 
till Socialstyrelsen den 25 november.  
 
PRISS-projektet  
Under hösten år 2010 startade PRISS-projektet (Protes Infektioner Ska Stoppas) i Uppsala. 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) startade projektet i samarbete med ett antal 
ortopeder och föreningar:  

• Svensk ortopedisk förening 
• Svensk infektionsläkarförening 
• Ortopedisjuksköterskor 
• Legitimerade sjukgymnasters förbund  
• Riksföreningen för operationssjuksköterskor 

Det har inkommit synpunkter till styrelsen att SFVH bör delta i projektet för att få en 
förankring i vårdhygien. SFVH kan fungera som rådgivare för förbättring i de lokala 
projekten. Vårdhygieniker och hygiensjuksköterskor bör även tillfrågas om att vara revisorer 
inom andra landsting precis som övriga yrkeskategorier som ingår i PRISS. SFVH är nu 
inbjuden att delta, Ann Tammelin kommer att vara styrelsens kontaktperson i PRISS-
projektetet. 
 
ISBN-nummer på 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. Nya dokument 
som godkänns av styrelsen anmäls till www.kb.se/isbn-centralen av arbetsgruppens 
ordförande/eller sammankallande. Registreringen ska anmälas på Svensk Förening för 
Vårdhygien. Äldre dokument som finns publicerade på www.sfvh.se bör även ISBN anmälas 
Anmälan kommer att ske successivt av äldre dokument.  
 
Dubbeldusch 
Birgitta Lönnberg har fått en förfrågan från Vårdhygien i Sörmland. Man påpekar att  
rekommendationerna när det gäller dubbeldusch är olika i ”Gröna boken” (tre-fem 
dubbelduschar) och Vårdhandboken (minst två dubbelduschar). Man önskar konsensus. 
Tidigare historik i frågan är att styrelse blev kontaktad år 2008 av en medarbetare vid 
företaget Fresenius Kabi (Sofia Solder, marknadsassistent) som undrade huruvida det finns 
konsensus för om/när man ska använda preoperativ ”dubbeldusch” med 
klorhexidininnehållande tvål. Styrelsen skickade en förfrågan den 6 augusti 2009 till Göran 
Hedin och Catarina Åneman med en önskan att de tar fram klargörande kunskapsunderlag. 
Ann Tammelin tar åter kontakt med Göran och Catarina med önskemål från styrelsen om ett 
sådant kunskapsunderlag. 
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SFVH:s internationella engagemang 
Ann Tammelin rapporterar från läkarsektionens möte den 28-29 november där det framfördes 
en önskan om att SFVH har ett ökat internationella engagemang. Styrelsen anser att det är 
viktigt med omvärldsbevakning nordiskt, europeiskt och internationellt men just nu jobbar 
styrelsen nationellt. Styrelsen diskuterade även att det är svårt att få tid till detta engagemang 
eftersom arbetsgivaren idag inte ger det nödvändiga handlingsutrymmet. Internationellt 
engagemang innebär också ett ekonomiskt åtagande för föreningen. Styrelsen kommer att 
arbeta vidare med frågan och fundera över vilket internationellt engagemang som gynnar 
föreningens medlemmar bäst. Frågan kan diskuteras med sektionsstyrelserna på ett inplanerat 
möte den 20 januari. 
 
Webbredaktörsmöte 6 december 
Jeanette Charpentier rapporterar att inga deltagare har anmält sig till tidigare utskickat möte 
med sektionernas webbredaktörer den 6 december 2010 i Stockholm. Styrelsen föreslår att 
mötet ställs in. Önskar sektionernas webbredaktörer personlig hjälp kan de kontakta SFVH:s 
webbredaktörer Mari Banck och Jeanette Charpentier. 
 
Datum för kommande styrelsemöten 
2010-12-07 kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2011-01-21 kl 8.30-15:00 Läkaresällskapet 
2011-02-25 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
2011-03-31 kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2011-05-30 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med sektionerna 
2011-01-20, kl 10:00-16:00 Lokal ej klar 
 
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 avslutade mötet. 
 


