Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2011-02-25 kl. 8:00 – 11:45.
Plats: SMI, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Mari Banck, Birgitta Lönnberg, Jeanette
Charpentier och Ingemar Qvarfordt.
Förhindrade: Heinrich von Fircks och Annika Rodert
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från den 21 januari 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
En skrivelse har inkommit från Mikael Zimmerman där Mikael som sitter med i TandvårdsSTRAMA lyfter fram en artikel som publicerats i båda Tandläkartidningen och Läkartidning
under hösten 2010 beskriver användning av antibiotikaprofylax i samband med tandvård. I
Tandvårds-STRAMA har en genomgång gjorts av den vetenskapliga litteraturen och i artikeln
beskrivit när antibiotikaprofylax bör övervägas och framförallt när det inte bör administreras.
Tandvårds-STRAMA planerar nu under slutet av våren att ha möten med
infektionsläkarföreningen, hjärtläkarföreningen, ortopedläkarföreningen m.fl. för att få deras
syn på det dokument som Tandvårds-STRAMA skrivit i hopp om att får ett slagkraftigt
konsensusdokument. Planering pågår för att sätta en ekonomisk ram till dessa planerade
möten och även till att sammanställa det gemensamma dokumentet. Mikael ställer en fråga
där han önskar stöd från SFVH för att sammanställa gemensamma dokumentet ang.
konsensus om antibiotikaprofylax i samband med tandvård.
Styrelsen samtalade om önskat stöd från SFVH för att sammanställa gemensamt dokument
angående konsensus om antibiotikaprofylax i samband med tandvård. Styrelsen beslutade att
det inte är ett uppdrag som SFVH kan ta på sig eftersom ursprungsuppdraget kommer från
STRAMA. Ann kommer att meddela Mikael Zimmerman.
§4
Rapport från tf kassör
Ann Tammelin som är tillförordnad kassör informerade att föreningens kassördator och
ekonomipärmar nu finns hos henne. Bokföring för år 2010 är klar. Föreningens ekonomi
ligger enligt plan.
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§5
Studiedagarna 2011
Mari Banck rapporterade att program och anmälan nu ligger ute på www.sfvh.se. Styrelsen
ägnade tid åt att gå igenom framtagen checklista och upplägg för studiedagarna.
Arbete med studiedagarna pågår enligt plan.
Svenska Hygienpriset 2011
Birgitta Lönnberg, ordförande rapporterade att arbete pågår enligt plan. Arbetsgruppen har
uppdaterat nomineringsblanketten och blanketten som ligger på www.sfvh.se.
Arbetsgruppen kommer att träffas den 30 mars 2011 för att utse årets pristagare. Pristagarna
kommer att presenteras på SFVH:s studiedagar på Conventum i Örebro 11-13 april 2011.
Prisutdelare kommer att vara Marie-Louise Forsberg - Fransson, landstingsråd i Örebro.
§6
Samverkansformer med företag
Jeanette Charpentier har tagit fram underlag för samverkansformer mellan SFVH och företag.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 31 mars 2011.
Dokumentet kommer att läggas ut på www.sfvh.se när det är fastställt.
§7
Godkännande av SODA utbildnings dokument
Följande SODA utbildningsdokument har inkommit från SODA utbildningsgrupp till
styrelsen för godkännande:
• SODA dokument 4.2.5 – ”Dagligt underhåll på spol- och diskdesinfektorer –
loggböcker” Författare: Christina Hilmersson
• SODA dokument 4.2.4 – ”Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena
medicintekniska produkter” Författare: Margareta Forsell
• SODA Bilaga 4 Vägledning inför rengöring, proteinrest, lastkontroll, processkontroll
och referenslast avseende spol- och diskdesinfektorer med värme- desinfektion och
desinfektion med kemisk desinfektion.
Dokumenten kommer inte att godkännas med anledning av en skrivelse som inkommit till
styrelsen den 27 januari 2011 från Mikael Zimmerman. Mikael uppger att SODA-dokumentet
”Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och
rutinkontroll av spol- och diskdesinfektorer” gör avkall på vad som står i SS EN ISO15883.
Mikael önskar att det tydligt framgår både var SODA-dokument inte överensstämmer med
standarden och att det är användaren som är skyldig att ta ställning till om den i SODAdokumentet föreslagna metoden ska tillämpas eller ej. Det är även användaren som har det
legala ansvaret för att gå utanför standarden. Följer man inte standarden så skall man tillämpa
annan likvärdig metod och måste då kunna visa att denna metod är både validerad och
verifierad och ger likvärdigt resultat. Det är av stor vikt att det framgår att detta är SFVH:s
tolkning av hur man skulle kunna tillämpa SS EN ISO15883 ur ett användarperspektiv och att
det även tydligt framgår var SODA dokumentet skiljer sig från SS EN ISO15883 och vad
konsekvenserna av detta blir.
Med anledning av inkommen skrivelse från Mikael Zimmerman beslutade styrelsen att inte
godkänna inkomna dokument och styrelsen återremitterar frågan för att se över alla dokument
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som ingår i SODA enligt ovan till arbetsgruppen. Publicerade SODA-dokument på
www.sfvh.se kommer att tas bort tills de ändrats. Dokument som ändras förses med nytt
versionsnummer. Ann Tammelin kontaktar ordförande för SODA-arbetsgruppen, Catarina
Åneman.
§8
PRISS-projektet
Ann Tammelin är styrelsens representant i styrgruppen för PRISS-projektet.
Ann rapporterade kort från det första möte där SFVH medverkat, som ägde rum i Stockholm
den 25 februari 2011. Där lyftes frågan om hur SFVH kan bistå med vårdhygienisk
kompetens i projektet. Styrelsen samtalade och beslutade att vi kommer att lägga ut
information på www.sfvh.se då projektet söker nya revisorer för besök på ortopediska
kliniker.
PRISS-projektet står för - Protesrelaterade Infektioner Ska Stoppas. Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF) startade projektet i samarbete med ett antal föreningar:
• Svensk ortopedisk förening
• Svensk infektionsläkarförening
• Ortopedisjuksköterskor
• Legitimerade sjukgymnasters förbund
• Riksföreningen för operationssjuksköterskor
SFVH inbjöds att delta under hösten 2010.
§9
Övriga frågor
Seminariet ”Vårdhygien ur ett svenskt perspektiv – utvecklingen under det senaste
seklet” den 25/2 i samband med Kerstin Mannerquist pensionering
Styrelsen kommer att närvara på seminariet under eftermiddagen och uppvakta Kerstin
Mannerqvist från SFVH för hennes mångåriga engagemang för bl.a. den nationella satsningen
på basala hygienrutiner.
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Datum för kommande styrelsemöten
2011-03-31 kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
2011-04-10 kl 13:00-17:00 Örebro
2011-05-30 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
2011-09-01 kl 10:00-17:00 Lokal ej klar
Möte med sektionerna
2011-09-02 kl 10:00-16:00 Lokal ej klar
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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