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Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-02-26 kl 09:00-11:30 
Plats: Telefonmöte. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, 
Inger Spencer, Gunilla Prejer, Heinrich von Fircks och Mari Banck 
Förhindrad:  Raija Helisoja 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 20 januari 2010 som tidigare gått ut till styrelsen 
godkändes och lades till handlingarna. Agenda för dagen 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. 
SFVH s studiedagar 2010 
Mari Banck rapporterade att arbetet fortgår enligt plan för arbetsgruppen. Information om 
studiedagar med program och information om årets föreläsare finns nu ute på www.sfvh.se 
sedan15 februari. Information på hemsidan och program godkändes.  
Nu återstår för arbetsgruppen att få abstract från föreläsarna som ska läggas in i årets 
programbok. Inbjudan till nordiska gäster och hedersmedlemmar har skickats ut under 
februari. Anmälan till studiedagarna som i år går via bokningsbolaget kommer att läggas ut 
vecka 9.  
Gunilla Prejer redogjorde för beräknade kostnader samt intäkter för studiedagar. 
Konferensavgiften kommer i år att vara 2200 kr, det ska jämföras med förra årets kostnad på 
1900 kr. Konferensavgiften har under många år kostat 1900 kr. Denna höjning beror på 
kostnader för föreläsare från England, Norge och Hong Kong samt Bokningsbolagets kostnad. 
Konferensavgiften för år 2010 godkändes.  
Jeanette Charpentier rapporterade att det nu är fulltecknat på alla utställningsplatser. Företag 
har kontakta henne om att de önskar delta och önskar utställningsplats. Tidigare år har det 
varit möjligt att stå i kö för eventuella avhopp. Det kommer även i år vara möjligt. Jeanette 
kontaktar Bokningsbolaget om att företag som önskar står i kö får information om att denna 
möjlighet finns och att information kommer från Bokningsbolaget som handlägger denna 
fråga.  
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§4 
Revidering av SFVH stadgar 
Gunilla Prejer redovisade framtaget underlag för revidering av stadgar. Styrelsen tog del av 
föreslagna ändringar och diskuterade detta. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att besluta 
om föreslagna stadgeändringar. 
 
§5 
Årsmöte 2010 
Kallelse till årsmötet kommer att läggas ut sex veckor innan årsmötet.  
§6 
Godkännande av BOV dokument (byggegenskap och vårdhygien)  
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. BOV slutdokument har inkommit till 
styrelsen 5 februari för godkännande. Styrelsen tog del av dokumentet och det fanns önskemål 
från tandvårdssektionen om synpunkter som inte har tagits med under tandvårdsavsnittet. 
Styrelsen beslutade att kontakta Rolf Lundholm i denna fråga innan styrelsen beslutar att 
godkänna BOV slutdokument. Efter godkännande kommer BOV att läggas ut på www.sfvh.se 
och visas på SFVH s studiedagar.  
 
§7 
Specialistutbildning för hygiensjuksköterskor 
Enskilda hygiensjuksköterskor och SFVH s hygiensjuksköterskesektion uttrycker ofta en 
önskan att värna yrkesbenämningen/yrkestiteln ”hygiensjuksköterska” – ”vem som helst ska 
inte få kalla sig hygiensjuksköterska”. SFVH:s styrelse stödjer denna åsikt; och vill verka för 
att det blir klara regler kring vem som får kalla sig ”hygiensjuksköterska”. 
Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg och Gunilla Prejer kommer att träffa 
Lotta Helgius och Margareta Werner från hygiensjuksköterskesektionen den 15 mars i 
Göteborg för att samtala om specialistutbildning för hygiensjuksköterskor. 
Diskussionsunderlag som styrelsen tagit fram om specialistutbildning för 
hygiensjuksköterskor kommer att skickas ut till deltagarna. 
 
§8 
Minnesanteckningar från styrelsemöten på www.sfvh.se 
Minnesanteckningar från SFVH och sektionsstyrelsernas möten diskuterades liksom tidigare 
beslut om att när SFVH fick en ny hemsida skulle minnesanteckningar läggas ut. SFVH s 
minnesanteckningar från styrelsemöten och protokoll från årsmöte läggs ut på www.sfvh.se.  
På mötet med sektionerna den 21 januari kom frågan upp ”vad ska läggas ut, vem ska kunna 
läsa”. Efter mötet den 21 januari skapades en möjlighet att minnesanteckningar och protokoll 
från sektionsstyrelsernas möten läggs ut av respektive sektions sekreterare på www.sfvh.se 
under Mötesprotokoll. För att nå Mötesprotokoll krävs inloggning, och den kan erhållas från 
sektionernas webredaktörer. Detta ger möjlighet att enbart SFVH:s styrelse och 
sektionsstyrelserna tar del av varandras minnesanteckningar/protokoll, då det finns önskemål 
att minnesanteckningar/protokoll inte ska tillkännages till medlemmar. Mari, Ingemar och 
Jeanette reder ut frågan och skickar information till sektionerna om att denna möjlighet nu 
finns och information om hur man går till väga.  
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§9 
Rapportering från arbetsgrupper  
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning och godkännande av 
projektplan 
Ann Tammelin och Birgitta Lönnberg kommer att träffa arbetsgruppen för nationellt 
hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning den 26 februari 2010 för att stämma av 
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har tagit fram ett egenkontrollprogram för 
vårdhygienisk standard. Arbetsgruppens förslag är att lämna det traditionella arbetssättet där 
det är vårdhygien som har varit drivande och skrivit protokoll och övergå till att det är 
verksamheterna själva som är ansvariga. 
Det är verksamheterna själva som gör egenkontroll och identifierar problem via en checklista 
för vårdhygienisk standard. Utifrån svaren på denna checklista kallas vårdhygien in som 
konsulter. En riktad konsultrond görs, där fokus läggs på de områden som bedömts ha 
förbättringspotential och där mer arbete krävs. Protokollet ska vara ledningens instrument (ej 
vårdhygiens). Förslag från arbetsgruppen är att egenkontrollprogrammet kommer att 
presenteras på årets studiedagar. Därefter går det ut på remissrunda. 
 
Arbetsgruppen har via sammankallande Kia Karlman lämnat in projektplan den 1 februari 
2010 för Nationellt protokoll för hygienrond vid sjukhusansluten verksamhet. Projektplanen 
godkändes 26 februari 2010 och lades till handlingarna. 
 
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade kort om att arbete pågår enligt 
plan. Inger Spencer rapporterade att nominering till Svenska Hygienpriset 2010 ligger ute på 
www.sfvh.se sedan februari. Det har i dag kommit in 18 nomineringar och det ska jämföras 
med förra året då det kom in 80 nomineringar. Sista anmälningsdagen är 1 mars. Birgitta och 
Inger kontaktar arbetsgruppen om det behövs en eventuell förlängning av ansökningstiden. 
 
§10  
Studiedagar 2011 
Jeanette Charpentier presenterade några inkomna kostnadsförslag för nästa års studiedagar. 
Jeanette och Gunilla utvärderar dessa och jämför med kostnaderna för Skogshöjd. De 
presenterar sin utredning senast vid styrelsemöte 18 april så att beslut då kan fattas om var 
2011 års studiedagar ska förläggas. Styrelsens beslut presenteras på årets studiedagar. 
 
§11 
Hygienrondsprotokoll för äldreboenden, nytt filformat 
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer är ett dokument som används 
flitigt av hygiensjuksköterskorna. Önskemål finns att det ändras från pdf-fil till 
blankett/formulär som man kan fylla i på nätet och spara när man fyllt i.  
Kontakt har tagits med Henrik Staberg på Knowit som lämnat ett kostnadsförslag till SFVH 
för arbetet på 4 250 kr exl. moms. Styrelsen beslutat att godkänna fortsatt arbete av att ändra 
pdf-filen till ett ifyllbart formulär. Den ”gamla” pdf-filen ska finnas kvar på den publika delen 
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av hemsidan. Den ifyllbara versionen ska bara finnas tillgänglig för hygiensjuksköterskor och 
hygienläkare, förslagsvis genom att den läggs på den del av sektionssidorna som endast nås 
genom inloggning.  
 
§12 
Inkomna skrivelser och remisser 
Remisser från SIS har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen och 
besvaras Heinrich von Fircks. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§13 
Ekonomisk rapport 
Gunilla Prejer gav en kort ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är god. Kassörens 
rapport redovisas inte i minnesanteckningarna utan ligger som underlag till revisorns arbete.  
 
§14 
Stipendieutdelning 
SFVH har fått en förfrågan från medlem där Finland och Norge delar ut stipendier till 
medlemmar för att delta i HIS konferensen. Är det något för Sverige att ta efter?  
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2010-03-29, kl 10:00-17:00. Läkaresällskapet 
2010-04-18, kl 13:00-    Södertälje OBS Boka inför studiedagarna 
2010-06-04, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2010-08-31, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse  
Nytt möte kommer att planeras senare 
 
Möte med sektionerna 
2010-08-30, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 
Är under framtagande. 
 
Kommande konferenser  
IFIC congress, Cape Town, South Africa 2010-08-28 – 2010-09-01  
http://www.theific.org/scholarship2010a.asp  
 
Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutade telefonmötet. 
 
 
Mari Banck 
Sekreterare för SFVH styrelse 


