Minnesanteckningar från SFVHs styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2009-10-26 kl 10.00-17.00
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 31 augusti 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.
Remiss från myndighet:
Vårdhygienisk kompetens S0921. Remiss från Socialstyrelsen. Remissen har funnits
tillgänglig på www.sfvh.se under perioden 10 september till den 25 oktober 2009.
Socialstyrelsen arbetar med att förtydliga begreppet god hygienisk standard och vilka krav
som ställs på olika former av vård för att detta krav enligt hälso- och sjukvårdslagen och
tandvårdslagens ska vara uppfyll. Arbetet har genomförts i flera delprojekt. Ett delprojekt
behandlar vårdgivarens tillgång till vårdhygienisk kompetens
SFVH är en av sexton remissinstanser. Fem medlemmar har inkommit med synpunkter på
remissen. Handläggning kommer att ske enligt SFVH s remissrutin före 15 november 2009
till Socialstyrelsen.
Två remisser från Socialstyrelsen om MRSA
MRSA rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk S0922 och
MRSA i Förskola, bärarskap och smittrisk S0922_A från Socialstyrelsen. I arbete med att
samordna smittskyddsåtgärderna för att förebygga MRSA spridningen även utanför hälsooch sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram underlag för bedömning av risk för MRSA
spridning och behov av smittskyddsåtgärder.
En expertgrupp från Strama har på Socialstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till
handläggning av MRSA i förskoleverksamhet. Remisserna har funnits tillgänglig på
www.sfvh.se under perioden 10 september till den 25 oktober 2009. Tre medlemmar har
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inkommit med synpunkter. Handläggning kommer att ske enligt SFVH s remissrutin före 15
november 2009 till Socialstyrelsen.
Ett effektivare smittskydd SOU 2009:55 S0915. Remiss från Socialdepartimentet.
Smittskyddsutredningens betänkande. Remiss har legat ute på www.sfvh.se fram till den 30
september 2009. SFVH s synpunkter på remissen finns att läsa i sin helhet på www.sfvh.se
Smittskyddsutredningens ett effektivare smittskydd SOU 2009:55
§4
SFVH hemsidan
Hemsidan har fått ett positivt gensvar och för att ytterligare stärka SFVH och webbredaktörer
inom respektive sektion i sitt fortsatta arbete med att bygga upp en bra hemsida. En
utbildningsdag har genomförts den 27 oktober 2009 i Stockholm i KnowITs lokaler.
Kursledare var Henrik Staberg (KnowIT), Jeanette Charpentier (SFVH) och Mari Banck
(SFVH). Utbildningsdagens inehåll: Uppdatering av riktlinjer inom SFVH. Genomgång av
funktioner och olika möjligheter. Logga in, personliga inställningar. Skapa sidor,
versionshantering av sidor, rättigheter för sidor. Administratörsuppgifter (skapa konto, sätta
rättigheter mm). Webbredaktörer inom sektionerna under verksamhetsåret 2009-2010 är
Ingrid Olsson (tandsektionen), Mall Kriisa (läkarsektionen), Per Nilsson (läkarsektionen),
Sanna Bozic (sterilsektionen) och Anita Johansson (hygiensjuksköterskesektionen).
§5
Logga för SFVH samt sektioner
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte den 3 december 2009
§6
Revidering av SFVH stadgar
Styrelsen diskuterade en tidigare uppkommen fråga angående ansökan om allmännyttig ideell
förening. Gunilla redogjorde för orsaken. Hygiensjuksköterskesektionen har ansökt och fått
besked om ett godkännande. Om SFVH godtas som allmännyttig ideell förening behöver
SFVH inte lägga ner jobb på att deklarera. Ett behov av stadgeändringar fanns i samband med
ansökan. Styrelsen beslutade att inte ansöka om allmännyttig ideell förening i dagsläget
eftersom ekonomin är under kontroll och ansökan skulle innebära ett större jobb än nyttan av
ansökan.
Gunilla Prejer gick igenom påbörjat arbete med revidering av stadgar. Styrelsen diskuterade
och kom fram till att det finns behov av att föreslå årsmötet att stadgarna ska revideras.
Fortsatt arbete med stadgarna bordlades till nästa styrelsemöte den 3 december 2009.
§7
Ekonomisk rapport
Gunilla Prejer gav en ekonomisk rapport. Gunilla redogjorde för utgifter för styrelsearbetet
och arbetsgrupper är lägre än budgeterat. Föreningens ekonomi är god.
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§8
IFIC och Norsk forum for sykehygien
Styrelsen har via mailkontakt beslutat att betala Anna Hambraeus registreringsavgift till IFICs
möte i Vilnius i oktober 2009 på 400 Euro. Anna Hambraeus meddelade att hon inte kommer
att ta ut registreringsavgiften eftersom IFIC beslöt att sponsra Anna. Styrelsen har tidigare
diskuterat och tycker att syftet med BALTICCARE är gott och ligger i linje med SFVHs
strävanden. BALTICCARE är ett nätverk som baseras på projekt inom vårdhygien och klinisk
mikrobiologi tidigare stöttade av bl.a. av Östeuropakommitten. Nätverket byggdes upp för att
säkra fortsatt kontakt mellan personer verksamma inom dessa områden sedan SIDAs stöd till
såväl Baltikum som numera även Ryssland. BALTICCARE leds av en styrgrupp i vilken
ingår seniora representanter för vårdhygien och klinisk mikrobiologi från Sverige, Estland,
Lettland, Litauen och Ryssland. Anna Hambraeus uppger att de har för avsikt att skicka in en
ansöka till Östersjöenheten/SIDA om finansiering av en platt form för samarbete mot
antibiotikaresistens. Styrelsen är positivt till att SFVH går in som medlem/founding partner
utan ekonomiska åtaganden.

IFIC - 8-11 oktober 2009, Vilnius, Lithuania.
Ann Tammelin var sedan tidigare tillfrågad som föredragshållare på IFIC. Ann Tammelin
meddelade till IFIC s ordförande Michael Borg att hon fått förhinder och att Olle Aspevall
ersatte Ann både som föredragshållare och som representant för SFVH. Olle Aspevall skulle i
denna egenskap besöka både årsmötet och Balticccare. Olle blev sjuk under Vilniusdagarna
och Kerstin Mannerqvist ersatte Olle som svensk representant vid årsmötet.
Nominering till IFIC
Styrelsen diskuterade vår möjlighet att nominera personer till IFIC styrelse. Styrelsen
beslutade att vid nästa nominering inom IFIC så kommer SFVH att aktivt medverka till att ta
fram kandidat till nästa IFIC nominering.

Norsk forum for sykehygiene
Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin deltog på årets ”Fagkonferanse” Norsk forum for
sykehygiene den 13-15 oktober 2009 på Oslo Airport, Gardemo. Ann rapporterade att det var
mycket bra dagar med många intressanta föreläsare. Ingemar Qvarfordt kostnader i samband
med deltagandet på Norks forum for sykehygiene godkändes av styrelsen.
§9
Nordiskt samarbete angående NHV- Nordiska högskolan för vårdvetenskap
Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin har uppvaktat äldre- och folkhälsominister Maria
Larssons sekretariat angående NHV-utbildningen. Henrik Kjellberg från Socialdepartimentet
kommer att ta hand om SFVH s uppvaktning i stället för Maria Larsson som är förhindrad.
Ann Tammelin har skickat en inbjudan till nordiska systerföreningarna i Norge, Danmark och
Finland för att reda ut NHV-utbildningens framtid. De nordiska vårdhygieniska föreningarna
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träffas i Stockholm den 25 – 26 februari 2010 (torsdag lunch – fredag lunch). Dagarna
kommer att innehålla betydelsen av god vårdhygien som under de senaste åren har
uppmärksammats allt mer av media, politiker och allmänheten. Det kommer att diskuteras
uppgifter, utbildning, kompetens och formella ställning inom det vårdhygieniska området och
nordiska utbildningen i vårdhygien och smittskydd vid NHV i Göteborg.
§10 Rapportering från arbetsgrupper:
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010
Birgitta Lönnberg är ordförande i arbetsgruppen. Birgitta presenterade projektplan inför 2010
års hygienpris. Projektplanen godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan. Birgitta
rapporterade att förra årets stipendieutdelare, Göran Hägglund har fått förhinder att dela ut
hygienpriset. Arbetsgruppen jobbar vidare med att ta fram en ersättare.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning
Ann Tammelin rapporterade att gruppen har påbörjat sitt arbete.
Kia Karlman är sammankallande. Nytt telefonmöte är planerat den 3 november 2009.
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram Nationellt Hygienrondsprotokoll för
slutenvårdsavdelning. Styrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och svar har nu
inkommit från arbetsgruppen där det finns tillägg på uppdraget, omskrivning samt tolkning
som tydliggör vissa delar av SFVH s uppdragsbeskrivning. Styrelsen beslutade att godkänna
arbetsgruppens ändringar. 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.
Ann kontaktar arbetsgruppen och önskar få en projektplan
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)
HITÅT 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”.
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. STRAMA pengar är beviljade.
SFVHs studiedagar 2010
Mari Banck rapporterade att Ingela Nilsson är sammankallande för arbetsgruppen. Gruppen
som jobbade inför 2009 års studiedagar har haft tre telefonmöten. Uppdraget är att ta fram
ämnesområde och föreläsare och en programbok. Kontakt med konferensbolag har inletts.
Uppdraget är att ta emot anmälningar, fakturering av konferensavgift och andra praktiska
uppgifter. Mari presenterade projektplan inför 2010 års studiedagar. Projektplanen godkändes
och kommer att läggas ut på hemsidan.
Styrelsen tog del av hittills framtaget program och förslag kommer att delges arbetsguppen.
Det kom upp att arbetsgruppen inför nästa års planering av SFVH s studiedagar behöver se
över inbjudan till leverantörer och hur den ska utformas. Förslag kom upp att lägga ut
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inbjudan till leverantörer på www.sfvh.se (tidigare har de fått en personlig inbjudan som är
kopplad till medlemskapet). Möjlighet kommer att ges till leverantörer med vårdhygieniskt
intresse att vara med på utställningen på SFVH s studiedagar. Leverantörer som deltar
behöver inte vara kopplade till medlemskapet men ska ha ett vårdhygieniskt intresse.
Styrelsen förbehåller sig dock rätten att neka företag utifrån vilka produkter leverantören
ställer ut.
SODA (Spol- och Diskdesinfektor arbetsgruppen)
Mari Banck rapporterade att Catarina Åneman som är ordförande för SODA har inkommit till
styrelsen med slutdokument, Validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll
och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektorer samt tillhörande bilaga 1 (FU) och bilaga 3
(Kravspecifikationer). Slutdokumentet skall nu godkännas och fastställas . Dokumentet skall
ses som en vägledning utifrån riskbedömning av de behov och förutsättningar som föreligger i
svensk sjukvård och kan i vissa delar innebära avsteg från gällande standard, dvs.
standardserien SS-EN ISO 15883 samt riktlinjer i SIS HB 600. Dokumentet har legat ute på
remiss under sommaren på www.sfvh.se. Inkomna synpunkter har behandlats på arbetsmötet
den 30 september. Bilaga 2 om smutstest, referenslast, proteinresttest kommer senare då
denna är klar. Arbetsgrupp 1, arbetar med att ta fram bilaga 4, Nationell Utbildningsplan för
hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion. Arbetsgrupp 3, Lena
Nilsson är sammankallande. Gruppen har tagit fram övergripande kravspecifikationer inför
upphandling av spol och diskdesinfektorer.
BOV (byggegenskap och vårdhygien)
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. Ann Tammelin rapporterade att arbetet
fortgår enligt plan. BOV har legat ute på www.sfvh.se under sommaren som remiss för
medlemmar att lämna synpunkter. Ambitionen är att arbetsgruppen kommer att presentera
BOV 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, Växjö, Anna Hambraeus Stockholm, Per EW
Nilsson, Stockholm, Katarina Madehall, Växjö och Leif Larsson Göteborg.
§11
Övriga frågor
Suppleant för styrelseledamot Raija Helisoja
Fråga från Johan Hedlund, Smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten i Uppsala
angående Agneta Johansson från Skövde kan gå in som suppleant utan att hon är formelt vald
för Raija Helisoja som är bortrest fram till januari år 2010. Styrelsen beslutade att inte ta in
Agneta Johansson som suppleant för Raija eftersom det finns ingen sådan skrivning om
suppleant i stadgarna. Agneta kommer att gå in som representant i arbetsgruppen inför SFVH
s studiedagar 2010 som hon tidigare blivit tillfrågad att medverka i.
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Datum för kommande styrelsemöte
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
2010-02-15, kl 09:00-11:00 OBS Telefonmöte
2010-03-29, kl 10:00-17:00. Läkaresällskapet
Möte med SFVH s webbredaktörer
2009-10-27, kl 10:00-15.00. Stockholm, Know IT, Klarabergsgatan 60
Möte med nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse
2010-02-25 – 02-26, kl 12:00-13:00, Stockholm.
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar
Danska studiedagar, DKCS - 4-6 november 2009 Nykoping. Ingen representant från styrelsen
kan åka till de danska utbildningsdagarna.

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete.
Mari Banck
Sekreterare för SFVH styrelse
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