Minnesanteckningar från SFVHs styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2009-08-31
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.
Närvarande: Ann Tammelin, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg,
Gunilla Prejer, Inger Spencer, Heinrich von Fircks och Mari Banck
Förhindrad: Raija Helisoja
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från 27 maj som tidigare gått ut för godkännande till styrelsen
lades till handlingarna. Agenda för dagen presenterades.
§2
Genomgång av ärendelista
Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan styrelsemöten. Listan
redovisas inte i minnesanteckningarna.
§ 3.
Inkomna skrivelser och remisser
Remisser från SIS som inkommit till SFVH har besvarats av Heinrich von Fircks. Remisserna
redovisas inte i minnesanteckningarna.
Skrivelse till SFVH från medlemmar:
Skrivelse till SFVH från Olle Aspevall och Yvonne Greitz angående behov av Nationella
riktlinjer för MRSA, ESBL och VRE (för både patienter och personal). Stora skillnader finns
idag mellan riktlinjer i olika delar av landet. Det kan uppfattas som att aktuella riktlinjer inte
är väl underbyggda och skapa problem när personal eller patienter rör sig mellan olika
landsting. Målet enligt Olle Aspevall och Yvonne Greitz är att enas om en miniminivå som
kunde anpassas efter lokala behov.
Styrelsen tog upp att smittskyddsläkaren inom respektive landsting har ett övergripande
ansvar för att fastslå respektive landstingsegna riktlinjer. Skillnader kan bero på olika lokala
förutsättningar och om man hanterar en akut utbrottssituation eller syftar till långsiktig
övervakning. Konsensusdiskussioner och kunskapsförmedling kan till stora delar hanteras via
SMI. SFVH avslår önskan om att föreningen ska ta initiativ i frågan. Ann skriver svar.
Remiss från myndighet:
• Remiss från Socialstyrelsen.
o Vårdhygienisk kompetens. Remiss finns på www.sfvh.se. Handlägger enligt
SFVH s remissrutin
• Remiss från Socialstyrelsen.
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o MRSA i Förskola-underlag och rekommendationer för handläggning
Handlägger enligt SFVH s remissrutin samt Remiss skickas ut till
smittskyddssjuksköterskesektionen.
o MRSA rekommendationer för riskbedömning av bärarskap och smittrisk.
Remisserna finns på www.sfvh.se. Handlägger enligt SFVH s remissrutin
•

Remiss från Socialdepartimentet.
o Ett effektivare smittskydd SOU 2009:55. Smittskyddsutredningens
betänkande. Remiss finns på www.sfvh.se. Handlägger enligt SFVH s
remissrutin.

§4
Verksamhetsplan för SFVHs hemsida
Verksamhetsplan för hemsidan presenterades och godkändes. Verksamhetsplanen kommer att
ligga till grund för vilka områden styrelsen kommer att satsa på under verksamhetsåret.
Verksamhetsplan kommer att läggas ut på hemsidan.
En återträff för webbredaktörerna inom respektive sektion är inplanerad den 27 oktober 2009.
Kallelse har gått ut. Denna gång har vi avstått från att samla representanter från
sektionsstyrelserna i början av terminen, eftersom vi prioriterar arbete med den nya hemsidan
§5
Revidering av SFVH s stadgar
Gunilla Prejer gick kort igenom påbörjat arbete med att revidera föreningens stadgar.
Revidering gäller språkbruk och upplägg. Styrelsen samtalade kring vår önskan att bli
allmännyttig ideell förening. Gunilla kontaktar Lotta Helgius för att få mer information och
återkommer med en mindre utredning om fördelarna med att vara en allmännyttig ideell
förening på nästa styrelsemöte den 26 oktober 2009 och då beslutas om styrelsen ska föreslå
årsmötet att stadgarna ska revideras.
§6
Medlemsavgift
Gunilla Prejer tog upp att det är svårighet med att få in medlemsavgifter för de medlemmar
som inte är sektionsanslutna. Gunilla kontaktar läkarsektionen och smittskyddssektionen och
informera om att flera medlemmar inte betalat medlemsavgift. Medlemmar som inte betalar
kommer att tas bort ur registret.
2008 års medlemsavgift från sektion som inte var inbetald till moderföreningen är nu
reglerad.
§7
Ekonomisk rapport
Gunilla Prejer gav en ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är god.
Gunilla rapporterade att utgifter för styrelsearbetet och arbetsgrupper är lägre än budgeterat.
Intäkter från SFVH studiedagarna år 2009 är ännu inte avslutade, Gunilla skickar kravbrev.
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§8
NHV, utbildningen bör bevaras och utvecklas
Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin har uppvaktat äldre- och folkhälsominister Maria
Larssons sekretariat angående NHV-utbildningen. I väntan på en eventuell mötestid har en
skrivelse skickats. En fortsätt kontakt med tidigare påbörjat samtal med nordiska
systerföreningar angående NHV-utbildningen kommer att ske under hösten. Ann Tammelin
skickar en inbjudan till systerföreningarna i Norge, Danmark och Finland för att reda ut NHVutbildningens framtid. Mötet är planerat med styrelsen den 15- 16 mars 2010 i Stockholm.
§9
Diarieförings rutin för SFVH
Mari Banck har tagit fram en enkel diarieföringsrutin. Syftet med att diarieföra inom SFVH är
att handlingar diarieförs för att skapa ordning, kontroll samt för att garantera
medlemmarnas rätt att få tillgång till handlingar och för att kunna redovisa vilka
handlingar som finns hos SFVH. Diarieföringen är också ett verktyg för
SFVH s ärendehandläggning. Styrelsen fastslog SFVH diarieföringsrutin.
§10
Broschyren Rätt klädd och rena händer - behöver uppdateras.
Peter Thore som företräder Sveriges Tvätteriförbund har kontaktat SFVHs styrelse har ställt
en fråga till styrelsen om intresse finns att stå bakom ny version av broschyren ”Rätt klädd
och rena händer i vård och omsorg” tillsammans med SMI, Vårdförbundet, Kommunal,
TEKO och Sveriges Tvätteriförbund. Styrelsen har kontaktat nätverksgruppen för kommunala
hygiensjuksköterskor och de anser att broschyren är användbar i det dagliga arbetet med
rådgivning/undervisning. En förfrågan om deltagande i revideringen av broschyren gick ut till
alla i kommunala nätverket. Elisabet Almquvist anmälde intresse. Birgitta Lönnberg och
Elisabeth Almquvist kommer att ingå i arbetsgruppen. Kostnad för revidering av broschyren
innefattar resor till/från möten för Birgitta och Elisabeth och 5000 kr plus moms för
revidering av pdf-fil samt fotograf ca 6000 – 8000 kr plus moms. Styrelsen beslutade att ställa
sig bakom förslaget om revidering av broschyren.
§11
Nationella riktlinjer gällande hygien och klädpolicy på Sterilcentral
En förfrågan från Sterilsektionens medlem om att Nationella riktlinjer gällande hygien och
klädpolicy gäller även för personal på Sterilcentral. Förslag är att skriva till Socialstyrelsen
och be att de utvidgar 2 §, första stycket, i föreskriften om Basal hygien.
Föreskriften Basala hygienrutiner handlar om vårdpersonal och i direkt patientnära arbete.
Ann Tammelin har uppvaktat Inger Riesenfelt –Örn i denna fråga och fått svar att
Socialstyrelsen har tagit upp om att utvidga föreskriften även för andra områden som t.ex. för
tatuerare. Denna utvidgning kommer då att gälla även Sterilcentraler. Styrelsen anser att
Socialstyrelsen har nu fått frågan att se på en möjlighet till att utvidga Nationella riktlinjer
gällande hygien och klädpolicy så att de gäller även för Sterilcentraler. Styrelsen lämnar
frågeställningen utan någon mer åtgärd.
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§ 12 Rapportering från arbetsgrupper:
BOV (byggegenskap och vårdhygien)
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. Mari Banck rapporterade att en remiss av
BOV ligger nu ute på www.sfvh.se. Ambitionen är att arbetsgruppen kommer att presentera
en remissversion på SFVH:s studiedagar. BOV kommer att ligga till grund för material ”God
hygienisk standard med avseende på lokaler” till Socialstyrelsens expertgrupp. Arbetsgruppen
BOV består av Ulrika Ransjö, Uppsala, Lena Nilsson, Växsjö, Anna Hambraeus Stockholm,
Per EW Nilsson, Stockholm, Katarina Madehall, Växjö och Leif Larsson Göteborg.
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Syftet med HITÅT är att skapa koncensus kring:
• hantering av injektionskanyler i samband med patientbehandling inom tandvården
utefter AFS 2005:1, eftersom tandvårdens system skiljer sig från övrig sjukvård och
Arbetsgruppen beräknas starta våren år 2011. Arbetsgruppen HITÅT kommer att bestå av Jan
Johansson, Tandläkare Dental Vision, Peter Lundholm, Tandläkare Hygienansvarig FTV
Stockholm, Daniel Rulli, W & H Nordic, Hans Sjöberg, DAB Dental, och Mikael
Zimmerman docent BZB Care Systems. Inger Spencer skickar projektbeskrivning till Barbro
Isaksson. STRAMA pengar är beviljade.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning.
Ann Tammelin har inget nytt att rapportera.
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram Nationellt Hygienrondsprotokoll för
slutenvårdsavdelning. Arbetsgruppen är nationellt representativa och följande personer ingår i
arbetsgruppen: Hans Ahrne, hygienläkare, Borås, Ingrid Ekfeldt, hygiensjuksköterska,
Göteborg, Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska, Örebro, Lasse Hellström,
hygiensjuksköterska, Karlskrona, Kia Karlman, hygienläkare, Boden, Monica Ling-Roos,
hygiensjuksköterska, Stockholm, Karin Medin, hygiensjuksköterska, Gävle, Inga-Britt
Svartholm, hygiensjuksköterska, Östersund. Agneta Sjögren adjungeras in i arbetsgruppen vid
behov. STRAMA har beviljat arbetsgruppen 50 000 kr. Projektplan har inte kommit in för
godkännande innan start till styrelsen.
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010
Styrelsen gav Birgitta Lönnberg som är ordförande i arbetsgruppen och Inger Spencer fortsatt
uppdrag att jobba vidare med arbetet kring hygienpriset 2010. Ny projektplan kommer att
lämnas till styrelsen.
SFVHs studiedagar
Mari Banck rapporterade att arbetsgruppen som jobbade inför 2009 års studiedagar får fortsatt
uppdrag. Ingela Nilsson är sammankallande. Planering inför 2010 års studiedagar har haft ett
första telefonmöte. Uppdraget är att ta fram ämnesområde och föreläsare och en programbok.
Kontakt med konferensbyrå har inletts, för att ta emot anmälningar, fakturering av
konferensavgift och andra praktiska frågor. Ny projektplan kommer att lämnas till styrelsen.
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SODA (Spol- och Diskdesinfektor arbetsgruppen)
Catarina Åneman är ordförande för arbetsgruppen. Mari Banck rapporterade att arbetet som
fortgår inom de två arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 arbetar med att ta fram Nationell
Utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området Värmedesinfektion,
”körkort för spol- och diskdesinfektorer”. Arbetsgrupp 2 arbetar vidare med Nationella
riktlinjer för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll
av spol- och diskdesinfektorer. Dokumentet ligger nu ute på remiss på www.sfvh.se. Återträff
för arbetsgruppen är inplanerad 30 september 2009 för att diskutera synpunkter som
eventuellt har inkommit på dokumentet. En ny del om endoscopidisk, samt bilaga om smuts
och testmetod, referenslast kommer att behandlas. SODA s arbete har fått ett positivt
mottagande hos SIS och SKL. SIS och jobba vidare på hur dokumentet når ut till beslutande.
Den 3 september ska Catarina Åneman redovisa för Socialstyrelsen expertgrupp angående
God hygienisk standard - lokaler och utrustning där fler från SODA gruppen sitter med.
Arbetsgrupp 3 Lena Nilsson är sammankallande. Gruppens arbete kommer att ta fram
övergripande kravspecifikationer inför upphandling av spol och diskdesinfektorer.
§13
Övriga frågor
Rutin för remmisser
Mari Banck redovisade rutin för hur inkommande remisser till SFVH ska handläggas.
Styrelsen fastslog rutin för remisser och rutinen kommer att läggas ut på hemsidan.
Datum för kommande styrelsemöte
2009-10-26, kl 10.00-17.00. Läkaresällskapet
2009-12-03, kl 10.00-17.00. Läkaresällskapet
2010-01-20, kl 10.00-17.00. Läkaresällskapet
2010-01-21, kl 10.00-16:00. Läkaresällskapet möte med sektionsstyrelsernas representanter
Möte med SFVH s webb redaktörer
2009-10-27, kl 10:00-15.00. Stockholm, Know IT, Klarabergsgatan 60
Kommande utbildningsdagar för IFIC och systerföreningar
• IFIC - 8-11 oktober 2009, Vilnius, Lithuania.
• Danska studiedagar, DKCS - 4-6 november 2009 Nykoping.
• Norska studiedagar – 13-15 oktober 2009 Oslo Airport. Gardemoen

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete.

Mari Banck
Sekreterare för SFVH styrelse
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