Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2010-12-07 kl. 10.00 – 16.00.
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Mari Banck, Birgitta Lönnberg, Jeanette
Charpentier.
Förhindrade: Heinrich von Fircks, Bodil Lund, Ingemar Qvarfordt och Annika Rodert
Inbjudna gäster:
Ingela Nilsson, ordförande i Studiedagsgruppen 2011. Studiedagar kommer att vara på
Conventum i Örebro 11-13 april 2011. Ingela rapporterade via Skype att arbetsgruppen har
haft telefonmöte och förslag till program med föreläsare och teman är i det närmaste är
faststställt. Gruppen består av förutom Ingela Nilsson av Kia Karlman, Eva Andersson, Peter
Lundholm, Lars Bodin, Irene Sandberg och Mari Banck. Information om studiedagarna kommer
att läggas ut fortlöpande på www.sfvh.se .
Anna Hambraeus, ordförande i SIS/TK 527. Anna rapporterade om hur arbetet fortgår inom
arbetsgruppen. SIS/TK 527 - Renhet i operationsrum. Gruppen konstituerades den 25 mars
2009 och beräknas vara färdig under 2011. Syfte är att minimera risken för luftburen smitta
under kirurgiska ingrepp genom att ta fram en handbok som ger funktionskrav på
ventilationen i operationssal och angränsande utrymmen. Där ska anges metoder för
utvärdering av ventilationens förmåga att avlägsna föroreningar ur luften och ge vägledning
för att optimera klädsystem och logistik. Dokumentet vänder sig till såväl tekniker, planerare,
beslutsfattare som till brukare. Deltagande experter kommer från vården (5), vårdhygien (2),
operation (3), ventilation/renrum industri (14), fastighetsförvaltningar (5), vetenskap (3),
kläder/tvätt (1) och medicinsk teknik (1).
Representanter från gruppen kommer att föreläsa på 2011 års studiedagar och berätta om den
vetenskapliga bakgrunden till de råd som kommer att ges i handboken.
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från den 2 november 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
En SIS remiss har inkommit och skickats ut till berörda.
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Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en samlad uppföljning av proposition
2005/06:50. Socialstyrelsens har bjudit in SFVH till workshop den 9 december 2010
SFVH har fått en inbjudan till workshop från Socialstyrelsen. Styrelsen har inför mötet den 9
december efterfrågat viktiga strategiska synpunkter, styrkor, svagheter/hot eller annat från
medlemmarna. En synpunkt har inkommit till styrelsen från en grupp medlemmar och SFVH
har sammanställt ett dokument och skickat in dokumentet till Socialstyrelsen. Tinna Åhrén
kommer att vara SFVH:s representant och närvara på workshopen. den 9 december
Sammanställningen finns att läsa på www.sfvh.se under nyheter på startsidan.
§4
Ekonomi rapport från kassören
Ingen rapport från kassören har inkommit denna gång.
§5
Samverkansformer med företag
Jeanette Charpentier föredrog tidigare framtaget underlag för samverkansformer mellan
SFVH och företag. Styrelsen gick igenom dokumentet. Styrelsen beslutade att bordlägga
ärendet till nästa styrelsemöte den 21 januari 2011. Dokumentet kommer att läggas ut på
www.sfvh.se när det är fastställt.
§6
SFVH hemsidan
SFVH skickade efter sommaren ut en inbjudan till sektionernas webbansvariga att komma till
ett webbmöte den 6 december för vidareutveckling av sektionernas hemsida. Jeanette
Charpentier träffade webbansvariga från tandsektionen (Ingrid Olsson) och
hygiensjuksköterskesektionen (Anita Johansson). På mötet framkom frågor från sektionerna
som styrelsen diskuterade.
• Ska byte av lösenord ske årligen? Styrelsen kom fram till att det idag finns idag inget
behov att byta lösenord årligen. Uppstår behov kan byte ske för den sektion som så
önskar.
• Kan SFVH lägga in information om sektionernas stipendier på startsidan? Styrelsen
kom fram till att angelägenheter som berör en enskild sektion inte ska läggas ut på
startsidan utan informationen ska ligga på den sektion som är berörd. Detta kan t.ex.
gälla ett stipendium som endast kan sökas av medlemmar i en sektion.
• Önskemål från några webbansvariga att träffas fysiskt årligen för att utveckla
hemsidan. SFVH:s webbansvariga Jeanette Charpentier och Mari Banck ser idag inte
att det finns behov av fysiska träffar utan erbjuder sektionens webbansvariga att via
telefon ”supporta” sektionernas webbansvariga på följande tider under våren 2011:
2011-02-25, 2011-03-31 och 2011-05-30 mellan kl 09:00-10:00. Uppstår behov kan
de även utanför dessa tider konakta Jeanette och Mari.
Styrelsen har ställt en fråga om SFVH kan se besöksfrekvens på hemsidan. Jeanette
Charpentier har varit i kontakt med Know IT och en offert har inkommit från Know IT. De
skriver i sin offert att de erbjuder ett skräddarsytt projekt, Google Analytics på www.sfvh.se
för att ge underlag för kännedom om besöksfrekvens. För att SFVH ska kunna göra detta
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behövs en installering av ett statistikverktyg på webbplatsen. Styrelsen beslutade att köpa till
Google Analytics, pris: 6240 SEK
§7
Revidering av SFVH stadgar
Aktuellt version (daterad 2010-08-30) diskuterades. Denna ska stämmas av mot
Läkarsektionens nyligen reviderade stadgar och därefter skickas ut till sektionernas styrelser
inför möte 2011-01-20.
§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 arbete pågår enligt projektplan.
Tandläkar-, tandsköterske- och tandhygienisttidningarna har skrivit om den ”hearing” som
ägde rum den 25 oktober 2010 på Piperska Muren i Stockholm då arbetsgruppen samlade
berörda myndigheter, tillverkare och användare inom tandvården för att hitta en gemensam
realistisk lösning på problemet med tandvårdens kanylhantering. Målet var att ta fram
underlag till koncensusdokument som ger tandvården objektiv, adekvat och kortfattad
information angående problemen med säker kanylhantering.
Svenska Hygienpriset 2011
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen gick igenom projektplan för 2011 som
inkommit till styrelsen. Projektplanen godkändes och lades till handlingarna. Projektplanen
kommer att läggas ut på www.sfvh.se. Arbetsgruppen letar efter en person som ska dela ut
Svensk Hygienpriset 2011 (preliminärt den 12 april kl. 13:15-14:15). Förslag finns och
arbetsgruppen arbetar vidare med frågan.
Arbetsgruppen uppdaterar nomineringsblanketten och den kommer att läggas ut på
www.sfvh.se efter nästa arbetsgruppsmöte den 25 januari 2011.

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 nu tar fram material
sakta men säkert. En ny tidsplan har tagits fram för utbildningsmaterialet som ska läggas ut på
hemsidan under våren 2011. Katja Urwitz Iversen, hygienläkare på Sahlgrenska i Göteborg
har uppdraget att faktagranska och korrekturläsa utbildningsmaterial. Nästa arbetsmöte är
planerat den 17 januari 2011 i Göteborg.
Följande dokument har gått ut till styrelsen och styrelsen beslutade att godkänna dokumenten
• 4.1.1 - Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens
betydelse under desinfektionsprocessen. Författare: Maria Hansby
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•

4.1.2 - Olika desinfektionsutrustningar och bakomliggande kriterier som styr dess
användande. Författare: Maria Hansby.
• 4.2.6 - Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument.
Författare: Margareta Forsell.
Dokumenten kommer att läggas ut på www.sfvh.se. När samtliga delar är färdigställda ska de
sammanföras till en publikation som ska tilldelas ISBN-nummer.
Nationella städgruppen
Ulrika Ransjö, ordförande för arbetsgruppen har rapporterat på Läkarsektionens höstmöte den
28-29 november att arbete pågår med att ta fram koncensus gällande städning. Arbetsgruppen
planerar att lägga fram en slutversion till SFVH:s studiedagar år 2012. Redanvid
studiedagarna 2011 kommer gruppen att ge en kort presentation av sitt arbete. Ulrika kommer
att ISBN-registrera framtaget dokument. Arbete pågår enligt plan.
§8
Övriga frågor
Inga övriga har inkommit.
Datum för kommande styrelsemöten
2011-01-21 kl 8:30–15:00 Läkaresällskapet, Förmaket
2011-02-25 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Förmaket
2011-03-31 kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
2011-05-30 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
Möte med sektionerna
2011-01-20, kl 10:00-16:00
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar
Kommer att publiceras senare
Kommande konferenser
IFIC (International Federation of Infection Control) Venedig 12-15 oktober 2011,
info@theific.org.

Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutade mötet.
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