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Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2009-12-03 kl 10.00-17.00 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, 
och Mari Banck 
Förhindrad:  Raija Helisoja, Inger Spencer, Heinrich von Fircks och Gunilla Prejer. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 26 oktober som tidigare gått ut till styrelsen 
kompletterades med ett förtydliga under punkten SFVH studiedagar där det står att läsa att 
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. Efter en förnyad diskussion beslutade styrelsen att 
förtydliga enligt följande: Inbjudan inför 2011 års studiedagar kommer att skickas ut till 
företag där anställd är medlem i SFVH. Om utställningsplats finns kan andra företag komma 
ifråga som utställare. Det generella kravet är att produkter som presenteras ska vara av 
vårdhygieniskt intresse. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att neka företag utifrån vilka 
produkter leverantören ställer ut.  
Minnesanteckningarna godkännandes med detta tillägg och lades till handlingarna. Agendan 
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 
Inga remisser har inkommit från SIS. 
 
Kommentar på SFVH remissvar till Socialstyrelsen ”Tillgång till vårdhygienisk 
kompetens" S0921 från hygiensjuksköterskesektionen. 
SFVH styrelsen har mottagit ett brev från hygiensjuksköterskesektionens styrelse daterat 
2009-11-17. Sektionen ger synpunkter på SFVH s svar på Socialstyrelsen remiss "Tillgång till 
vårdhygienisk kompetens" S0921. Remissen har funnits tillgänglig på www.sfvh.se under 
perioden 10 september till den 25 oktober 2009. Fem svar har inkommit med synpunkter på 
remissen, bland dessa fanns synpunkter från hygiensjuksköterskesektionen. Styrelsen har 
besvarat remissen och beaktat inkomna synpunkter. Remissvaret lades ut på SFVH s hemsida 
22 november under nyheter. Styrelsen beslutade besvara hygiensjuksköterskornas brev. Ett 
brev som presenterar styrelsens syn på remisshantering mm. kommer att skickas till samtliga 
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sektionsstyrelser och ligga till grund för fortsatta diskussioner vid gemensamt möte i januari 
2010. 
 
§4 
SFVH hemsidan  
Jeanette Charpentier rapporterade om att arbetet med hemsidan pågår enligt plan och fungerar 
väl. Den förra hemsidan www.sfvh.nu kommer att upphöra from årsskiftet. Därmed 
försvinner även hänvisningen till www.sfvh.se. 
 
§5 
Logga för SFVH samt sektioner 
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte den 20 januari 2010 
 
§6 
Revidering av SFVH stadgar 
Gunilla Prejer som vid dagens möte var förhindrad har tidigare tagit fram underlag för 
revidering av stadgar. Eftersom Gunilla inte var närvarande bordlades arbete med stadgarna 
till nästa styrelsemöte den 20 januari 2010. 

 
§7 
Ekonomisk rapport 
Gunilla Prejer som vid dagens möte var förhindrad har tidigare skickat ekonomisk rapport till 
styrelsen. Styrelsen gick kort igenom balans och resultatrapport tom 2009-10-31 och 
konstaterade att när sammanställningen nu är klar för SFVH studiedagar 2009 visar det ett 
överskott. Styrelsen uppmärksammade att utgifterna ökar eftersom vi tar in externa föreläsare 
som inte är medlemmar inom SFVH. Styrelsen diskuterade och konstaterade att det är viktigt 
att ta in föreläsare inom aktuellt ämnesområden och det är värdefullt för medlemmarnas 
fortbildning. SFVH ekonomi är god.  
 
§8 
Nordiskt samarbete 
Det pågår nationella diskussioner inom arbetsuppgifter, utbildning, kompetens och formell 
ställning och styrelsen ser det angeläget att informerar och samtala med de nordiska 
föreningarna. Styrelsen har tidigare tagit upp att det är viktigt med samverkan genom att 
styrelsen idag deltar på de nordiska föreningars utbildningsdagar. Styrelsen har beslutat att 
inleda ett samtal för ett samarbete med nordiska föreningar inom vårdhygieniskt område.  
Ann Tammelin har skickat en inbjudan till mötet som är i Stockholm den 25 – 26 februari 
2010 till de olika föreningars styrelse. Agendan kommer bland annat att innehålla samtal om 
att bevara och utveckla den nordiska utbildningen i Smittskydd och Vårdhygien vid Nordiska 
Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg och hygienpriset. SFVH kommer att 
vara värd för mötet.  
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§9 
Referat från möte med Henrik Kjellberg, socialdepartementet 
SFVH har tidigare uppvaktat äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med en skrivelse 
angående nordiska utbildningen i Smittskydd och Vårdhygien vid Nordiska Högskolan för 
Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Henrik Kjellberg från Socialdepartementet bokade 
möte med Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin eftersom Maria Larsson var förhindrad. 
Ingemar och Ann rapporterade att mötet med Henrik Kjellberg den 17 november 2009 var bra 
och de fick framföra budskapet om att satsningen på NHV bevarande är en viktig 
framtidsfråga. Skrivelsen i sin helhet finns att läsa på www.sfvh.se. 
 
§10 Rapportering från arbetsgrupper:  
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att informationsblad för 
nominering till Svenska Hygienpriset 2010 nu är under framtagande. Birgitta rapporterade att 
Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och Landsting kommer att dela ut hygienpriset på 
SFVH studiedagar 20 april 2010. Nomineringsbladet kommer att läggas ut på www.sfvh.se 
under våren.  
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning 
Kia Karlman är sammankallande. Arbete pågår. Ann Tammelin har kontaktat arbetsgruppen 
om att projektplan ska lämnas till styrelsen för godkännande. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Inget nytt finns att rapportera denna gång. 
 
SFVH s studiedagar 2010 
Mari Banck rapporterade om arbetet fortgår enligt plan med att ta fram föreläsare.  
Inbjudan till leverantörer har skickats ut via Bokningsbolaget.  
Arbetsgruppen har inkommit till styrelsen med två frågor som styrelsen har diskuterat. 
Fråga 1. Är det tillåtet att använda företagslogga på presentationer under studiedagarna?  
Svar: Det finns inget hinder att föreläsare använder logga från ”sitt” företag, landsting, 
högskola eller universitet vid föreläsning på SFVH s studiedagar. 
 
Fråga 2 Finns det en avsatt budget för föreläsare inför SFVH studiedagar?  
Svar: Det finns idag ingen budget som arbetsgruppen har blivit tilldelad. Däremot finns det en 
projektplan med godkänd budget för arbetsgrupp. Det finns även en sammanställning över 
kostnader för 2008 och 2009 studiedagarna som arbetsgruppen har som riktmärke. Styrelsen 
anser att det är viktigt att ta in föreläsare inom aktuellt ämnesområden och det är värdefullt för 
medlemmarnas fortbildning. Om föreläsaren är dyr ska det inte omkullkasta planeringen inför 
studiedagarna och eventuellt minska på andra intresseområde. Det är också viktigt att 
ämnesområdet attraherar flera sektioner eller att det finns parallella föreläsare.  
Arbetsgruppen måste ändå ha en sund planering för att ta fram föreläsare att kostnaderna för 
dessa är rimliga. Styrelsen beslutade att det kan vara värdefullt att riktlinjer tas fram för vilka 
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summor som arbetsgruppen kan godkänna för respektive föreläsare innan förslaget 
presenteras för styrelsen och ger sitt godkännande.  
 

 

SODA (Spol- och Diskdesinfektor arbetsgruppen) 

Huvuddokument – ”Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande 
underhåll och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektorer” är nu godkänt och fastställt av 
SFVH s styrelse. Dokumentet ska 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.  
Catarina Åneman arbetsgruppens ordförande, har presenterat SODA s arbete för myndigheter 
och det har mottagits väl. Bilagor till huvuddokumentet är under framtagande och kommer att 
bifogas fortlöpande efter det att SFVHs styrelse fastställt dokumenten  

• Förebyggande underhållsprotokoll spol och disk  
• Smutstest, referenslast och proteintest (under framtagande)  
• Kravspecifikation upphandling Nationell utbildningsplan för hälso- sjuk- och 

tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion (under framtagande) 
Mer finns att läsa om arbetsgruppens arbete på www.sfvh.se. 
 
BOV (byggegenskap och vårdhygien) 
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. Det fanns inget nytt att rapportera från 
arbetsgruppen denna gång.  
 
§11 
Övriga frågor 
 
Framtidens engångsinstrument en utredning pågår i Värmland 
Mari Banck gav en kort rapport om utredning som pågår av att engångsinstrument nu är på 
ingång i Landstingen. Prisnivåerna för engångsprodukter i stål har förändrats på marknaden. 
En tidigare hög prisnivå har nu förändrats till en nivå där alternativet med engångsprodukter 
nu kan konkurrera med flergångsutrustning. Det gäller i första hand paketerade uppsättningar 
av operationsutrustning eller enstaka instrument. Produkter som erbjuds på marknaden är av 
stål och i många hänseenden av samma kvalitet som den utrustning som cirkulerar i 
Landstingen idag. Kvaliteten skiljer sig dock på det sätt att instrumenten inte kan resteriliseras 
eller reprocesseras. Efter användning återvinns eller slängs instrumenten. Rapporten som är 
under framtagande kommer att skickas ut till styrelsen för kännedom när den är klar. 
 
 
Webb baserat (e-nav) abonnemang av standarder för SFVH 
Lotta Helgius som var på ett seminarium på SIS om standarder och har ställt en fråga till 
styrelsen om det finns intresse för ett webb baserat abonnemang av standarder för SFVH. 
Styrelsen diskuterade och kom fram till att SFVH inte behöver ha tillgång till standarder via 
e-nav för att fullgöra sitt arbete. Däremot är informationen värdefull att denna möjlighet finns 
för vårdhygieniska enheter och upphandlingsavdelningar. 



 

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

 
Samnordisk utbildning för instrument och steriltekniker 
Idag finns en svensk 3- terminsutbildning för instrument och steriltekniker som är underställd 
YH-myndigheten (yrkeshögskolemyndigheten) och inkluderas idag i Socialstyrelsens tillsyn 
på Sterilteknisk verksamhet. Birte Oskarsson, f.d. ordförande i sterilsektionen har varit på 
möte angående en samnordisk utbildning för åtta nordiska länderna. Nästa steg är att under 
nästa år är att ta fram förutsättningar, olika skolor, olika lagar och regler i de olika länderna. 
Genom denna satsning skapas en utbildning som är gångbar över gränserna. Gruppen ansöker 
pengar via EU. Birte frågar styrelsen om SFVH ställer sig bakom denna satsning samt om hon 
kan utses som representant för Sverige. Styrelsen beslutade att stöda initiativet att skapa en 
samnordisk utbildning för personal som ska arbeta inom steriliseringsverksamhet, men kan 
inte bidra med några ekonomiska resurser. Styrelsen har inga synpunkter på vilka personer 
som ingår i den arbetsgrupp som arbetar med frågan. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
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 nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse  
2010-02-25 – 02-26, kl 12:00-13:00, Stockholm.  
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Är under framtagande. 
 
Kommande konferenser  

IFIC congress, Cape Town, South Africa 2010-08-28 – 2010-09-01  

 

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och önskade styrelsen en God Jul. 
 
 
Mari Banck 
Sekreterare för SFVH styrelse 


