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Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte 
Plats: Läkaresällskapet . 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-03-29 kl. 10.00 – 17.00. 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, Inger Spencer, Heinrich 
von Fircks och Mari Banck 
Förhindrad:  Jeanette Charpentier, Gunilla Prejer och Raija Helisoja 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 26 februari 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 
Inkomna remisser och en motion:  
Sex remisser från SIS har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen 
och besvaras Heinrich von Fircks. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
S104, Remiss, begreppet vårdrelaterad infektion (dnr 6.8-11745/2010) 
har inkommit från Socialstyrelsen, enheten för fackspråk och informatik, avdelningen för 
regler och tillstånd. SFVH är en av 154 remissinstanser. Handläggning kommer att ske enligt 
SFVH s remissrutin och besvaras den 22 april 2010 till Socialstyrelsen.  
 
Motion  
Motion till SFVH:s studiedagar april 2010 har inkommit den 24 mars 2010 från Kerstin 
Mannerquist. Ämne: Preoperativ vård vid dagkirurgi. Kerstin uppger att det finns ingenting 
om preoperativ hudtvätt för t.ex. gynpatienter eller hur man ska förfara med dagkirurgiska 
patienter på operationsdagen. Önskemål om att det tillsätts en arbetsgrupp eller den sittande 
experten för handboken får i uppdrag att se över detta. 
Styrelsen beslutade att avslå motionen och tillskriver experten uppdraget. 
 
§ 4 
Logga för SFVH samt sektioner 
Ann Tammelin har skickat in ansökan om utökat varumärke för föreningen av tillägg av text 
till bilden (handen med droppen) och sektionerna inom SFVH till Patent- och 
registreringsverket. Kassören har betalat in registreringsavgiften. Avvaktar besked från 
Patent- och registreringsverket om beslut. 
 



 

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

§5 
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 
 
§6 
Ny konferensanläggning inför 2011 
Ny konferensanläggning diskuterades utifrån en sammanställd lista på olika tänkbara 
anläggningar. Kommunikationer från olika delar av Sverige var en viktig del i valet av ny 
konferensanläggning. Presentation kommer att ske på SFVH:s årsmöte den 20 april. 
 
§7 
Specialistsjuksköterskeutbildningen, rapport från möte 15 mars  
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”. 
Ann Tammelin, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg och Gunilla Prejer träffade den 15 
mars Lotta Helgius och Margareta Werner från hygiensjuksköterskesektionen för att samtala 
om specialistutbildning för hygiensjuksköterskor. Vad som framkom på mötet var att det är 
viktigt att påverka NHV Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap att utforma framtidens 
utbildning utifrån behov det framtida behovet. Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt 
kommer att kontakta berörda sektioner för att samla argument för att lämna in en skrivelse till 
NHV för att säkerställa kompetensbehovet.  
 
§8 
Grundarkonferens för Centrum för vårdbyggnadsforskning på Chalmers 21 april 2010 
Den 21 april 2010 genomförs en grundarkonferens på Chalmers i Göteborg. Inbjudan har gått 
ut till företrädare för hälso- och sjukvård, politiker, tjänstemän, forskare och 
forskningsfinansiärer. Konferensen är en viktig del i SFVH arbete genom att vi kan bidra till 
uppbyggnaden av svensk vårdbyggnadsforskning. Dagen sammanfaller med SFVH:s 
studiedagar och en förfrågan har gått ut till arbetsgruppen inom BOV om att någon kan delta 
på grundakonferensen i Göteborg som representant från SFVH. 
 
§9 
Rapport från arbetsgrupper 
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning och godkännande av 
projektplan 
Sammankallande för arbetsgruppen är Kia Karlman. Arbetsgruppen består av Inga-Britt 
Svartholm, Karin Medin, Ingrid Ekfeldt, Monica Ling-Roos, Gunnar Hagström, Lasse 
Hellström och Hans Ahrne. Ann Tammelin och Birgitta Lönnberg har träffat den nationella 
hygienrondsprotokollgruppen den 26 februari 2010. Syftet med mötet var att stämma av 
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har tagit fram ett egenkontrollprogram ”Vårdhygienisk 



 

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

standard” för vårdsavdelningar, mottagningar och andra sjukhusanslutna vårdenheter. 
Arbetsgruppen går från det traditionella med att det är vårdhygien som har varit drivande och 
skrivit protokoll till att det är verksamheterna själva som är ansvariga för arbetet. 
Det är verksamheterna själva som identifierar, via en egenkontroll checklista för 
vårdhygienisk standard, utifrån svaren på denna checklista så 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). Styrelsen ser positivt på att pröva ett nytt arbetssätt. Styrelsen föreslår att 
arbetsgruppen testar konceptet på några av de sjukhus där arbetsgruppen är verksamma under 
det närmaste året för att kunna presentera resultatet av detta "angreppssätt" vid 2011 års 
studiedagar. Kontakt kommer att tas med Kia Karlman. 
 
SFVH s studiedagar 2010 
Ingela Nilsson är ordförande. Arbetsgruppen består av Agneta Johansson, Birgitta Lytsy, Kia 
Karlman, Mari Banck och Peter Lundholm. Mari Banck rapporterade att arbetet fortgår enligt 
plan. Information om studiedagar med program och information om årets föreläsare finns på 
www.sfvh.se. Nu återstår att korrekturläsa årets programbok. Påminnelse för inbjudan till 
nordiska gäster och hedersmedlemmar har skickats ut till de som ej svarat. Anmälan till 
studiedagarna som i år går via bokningsbolaget och ligger ute på hemsidan.  
 
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen. Inger Spencer rapporterade att arbete pågår 
enligt plan. Nominering till Svenska Hygienpriset 2010 ligger ute på www.sfvh.se sedan 
februari. Det har i dag kommit in 30 nomineringar och det ska jämföras med förra året då det 
kom in 80 nomineringar. Sista anmälningsdag var 1 mars. Arbete med att utse årets 
hygienpristagare pågår. 
 
SODA utbildning 
Mari Banck rapporterade att arbetsgruppen inte kommer att redovisa material enligt 
projektplan. Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området 
värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer. Arbetsgruppens text- och manus 
material befinner sig nu för korrekturläsning hos Catarina Åneman i Australien. 
Information om SODA:s utbildning på SFVH studiedagar kommer Maria Hansby och 
Margareta Forsell finns tillgängliga vid en ”monter” för att visa arbete som pågått. 
Nytt telefonmöte är inplanerat med arbetsgruppen 13 april 2010 för att se över en ny tidsplan. 
Enligt projektplanen skulle arbetsmaterial som var indelat i tre prioriteringsnivåer, varav den 
första, prio1 vara klart under januari månad för att läggas ut på hemsidan. Prio 2 ska var klart 
till SFVH studiedagar 19 april 2010 och slutligen prio 3 ska vara klart till september 2010. 
 
BOV 
Godkännande av BOV dokument (byggegenskap och vårdhygien)  
Rolf Lundholm är ordförande. Arbetsgruppen består av Anna Dahlberg, Anna Hambraeus, 
Leif Larsson, Katarina Madehall, Lena Nilsson, Per Nilsson och Ulrika Ransjö. BOV 
slutdokument ISBN 978-91-633-6281-1 har inkommit till styrelsen den 5 februari för 
godkännande. Styrelsen tog del av dokumentet och det fanns önskemål från 
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tandvårdssektionen om synpunkter som inte har tagits med under tandvårdsavsnittet. Styrelsen 
har kontaktat Rolf Lundholm om förslag till ett tillägg i av text innan styrelsen beslutar att 
godkänna BOV slutdokument. Efter godkännande kommer BOV att läggas ut på www.sfvh.se 
och visas på SFVH s studiedagar.  

 
§ 10 
Övriga frågor  
 
Rapport från SIS TK/527 arbetsgruppen renhet på operationsrum 
Rapporten bordlades till nästa möte. 
 
Ny sektion inom SFVH 
Bella Kajtazi, Medicinteknisk Ingenjör MTA/Dialys på Karolinska Universitetssjukhuset. Har 
inkommit med en skrivelse om att starta en ny sektion inom SFVH. Syftet med att vilja ingå i 
SFVH som en egen sektion är att de idag jobbar för att förebygga infektioner genom att utföra 
tester på medicintekniska produkter så som autoklaver. I sin skrivelse framgår det att det är 
många landsting som bedriver validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser och 
många fler är på gång, därför är det viktigt ha en egen sektion då kompetensöverföring är 
värdefull. Kontakt tas Bella Kajtazi för att komplettera med uppgifter om ändamålet för ny 
sektion inom SFVH innan förslaget kan gå vidare till beslut inför årsmötet. 
 
Upplösande av smittskyddssjuksköterskesektionen 
Vid Smittskyddssjuksköterskornas årsmöte i Stockholm den 19 mars 2010 
Årsmötet beslöt om att begära smittskyddssjuksköterskesektionen inom SFVH skall upplösas. 
Det poängterades under smittskyddssjuksköterskornas årsmöte att det står fritt för föreningens 
medlemmar att kvarstå som enskilda medlemmar i SFVH. Detta kommer 
smittskyddssjuksköterskesektionen att meddelas de medlemmar som ej kunde delta under 
årsmötet.  
Styrelsen anser att det är värdefullt att en smittskyddssjuksköterska finns med i föreningens 
styrelse, eftersom antalet smittskyddssjuksköterskor i föreningen är relativt stort, drygt 50 
personer. Styrelsens sammansättning ska spegla den bredd av yrkeskategorier som finns bland 
medlemmarna. När sektionen upplösts får valberedningen leta utan sektionens hjälp, men kan 
då säkert få bra tips och förslag genom den smittskyddssjuksköterska som finns med i 
valberedningen. Kontakt kommer att tas med valberedningens ordförande. 
 
Behov av kontinuerlig uppföljning av antibiotikaanvändning i sluten vård  
Ett brevförslag har inkommit till SFVH från Jesper Ericsson, Överläkare på Strama, 
Samverkan mot antibiotikaresistens Swedish Strategic Programme Against Antibiotic 
Resistance. I brevet framgår det att bästa sättet att påverka förskrivningsmönstret i rätt 
riktning är att förskriva, nära, kontinuerlig registrering av antibiotikaförbrukning med tät 
återkoppling. Styrelsen anser att brevet kan kolliderar med SKL:s pågående satsning för att 
skapa ett system för kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner. SFVH anser att 
det är viktigt att som organisationer för professionella inom området talar om för SKL, SMI 
och Socialstyrelsen att SFVH är angelägna om att satsningen på kontinuerlig registrering av 
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VRI och antibiotikaförbrukning blir verklighet så snart som möjligt: Kontakt kommer att tas 
med Jesper Ericsson med en önskan om att brevet omformuleras så att båda syftena framgår. 
 
 
 
STRAMA upphör 
I och med att den nya Smittskyddsmyndigheten bildas upphör Strama i sin nuvarande form, 
och därmed också dess styrgrupp. En kartläggning pågår om det framtida behoven inom 
vårdhygien och antibiotikaresistens. Ann Tammelin representerar SFVH i STRAMA:s 
styrgrupp och kommer att hålla sig uppdaterad inom området. 
 
 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2010-04-18, kl 13:00-17:00 Södertälje, Skogshöjd 
2010-06-04, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2010-08-30, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse  
Nytt möte kommer att planeras senare 
 
Möte med sektionerna 
2010-08-31, 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 mötet. 
 
 
Mari Banck 
Sekreterare för SFVH styrelse 


