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Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2010-04-18 kl. 13.00 – 18.00. 
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, Inger Spencer, Heinrich 
von Fircks, Jeanette Charpentier, Gunilla Prejer och Mari Banck 
Förhindrad:  Raija Helisoja 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 29 mars 2010 som tidigare gått ut till styrelsen godkändes 
och lades till handlingarna. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen 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:  
Heinrich von Fircks redovisade en sammanställning av 69 besvarade remisser som inkommit 
från SIS till SFVH. Remisser har gått ut till berörda inom föreningen och besvarats av 
Heinrich von Fircks. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna. En sammanställning 
av inkomna remisser kommer att läggas ut på www.sfvh.se.  
 
S104, Remiss, begreppet vårdrelaterad infektion (dnr 6.8-11745/2010) 
Inkom till SFVH från Socialstyrelsen, enheten för fackspråk och informatik, avdelningen för 
regler och tillstånd. Remissen har legat ute på www.sfvh.se. Fem svar har inkommit till 
SFVH. Handläggning kommer att ske enligt SFVH:s remissrutin och besvaras den 22 april 
2010 till Socialstyrelsen.  
 
Motion  
Motion S105, har inkommit den 31 mars till SFVH:s årsmöte 2010 från Ulrika Ransjö m.fl. 
Motionen gäller städning i vårdlokaler. Ett ämne som diskuteras mycket i media, bland 
patienter och personal. Motionen hemställer att SFVH tillsätter en tvärprofessionell 
arbetsgrupp med uppdrag att på vetenskaplig grund utarbeta vårdhygieniska krav för städning 
i vårdlokaler. I uppdraget kan även ingå resurser för riktade mikrobiologiska undersökningar 
av städmetoder. Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen och föreslå årsmötet att 
godkänna start av ny arbetsgrupp.  
Arbetsgruppen ska lämna in en projektplan för godkännande till styrelsen. 
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§ 4 
Förfrågan från Lärcenter, Sollefteå kommun  om representation från SFVH i 
ledningsgruppen för YH-utbildning Instrument och steriltekniker.   
Lärcenter, Sollefteå kommun är av YH-myndigheten godkänd utbildningsanordnare för YH-
utbildning till Instrument och steriltekniker (300 YH-poäng). En förfrågan har inkommit till 
SFVH om representation i ledningsgruppen för denna utbildning. Man önskar få större 
delaktighet från verksamhetsföreträdare, branch m.fl. när instrument och 
sterilteknikerutbildningen har konverterats från kvalificerad yrkesutbildning till 
yrkeshögskoleutbildning.  
Styrelsen beslutade att föreslå Mari Banck att vara SFVH:s representant i 
ledningsgruppen för YH-utbildningen Instrument och steriltekniker .  
 
§5 
Rapportering från arbetsgrupper 
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Sammankallande för arbetsgruppen är Kia Karlman. Arbete pågar enligt plan. Information om 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning kommer att visas på SFVH 
studiedagar. Kia Karlman och Lasse Hellström finns tillgängliga vid en poster för att visa 
arbete som 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 kommer att på SFVH studiedagar. Maria Hansby finns 
tillgängliga vid ett utställningsbord för att visa pågående arbete i arbetsgruppen. 
 
BOV - byggegenskap och vårdhygien  
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. BOV slutdokument 2:a upplaga, ISBN 978-
91-633-6281-1 daterat 31 mars 2010 har styrelsen godkänt. BOV dokumentet kommer att 
visas på SFVH:s studiedagar vid ett utställningsbord och läggas ut på www.sfvh.se.  
 
SFVH s studiedagar 2010 
Ingela Nilsson är ordförande. Mari Banck rapporterade att arbetet fortgår enligt plan. Arbete 
med årets studiedagar fick ta stor del av styrelsemötet eftersom många föreläsare aviserade att 
de inte kunde komma till Sverige på grund av vulkanutbrott på Island tidigare i veckan. 
Vulkanutbrottet förorsakade askmoln och flygtrafiken i världen ställdes in. Information om 
studiedagar med program och information om årets föreläsare finns att läsa på www.sfvh.se.  
 
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen. Inger Spencer rapporterade att arbete pågår 
enligt plan. Nominering till Svenska Hygienpriset 2010 har pågått sedan februari 2010. Tre 
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hygienpriser kommer att offentliggöras och delas ut under SFVH:s studiedagar 2010 av 
Håkan Sörman, VD, Sveriges kommuner och landsting. 2010 års hygienpristagare samt 
motivering kommer att läggas ut på www.sfvh.se. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Inge rapporterade att gruppen jobbar med att 
sammanställa en enkät som grundar sig på AFS 2005:1 för att ta reda på kunskaper som 
kommer att jobba vidare med. Enkäten ska mailas ut till berörda inom tandvården. 
 
§6 
Ny konferensanläggning inför 2011 års studiedagar. 
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. Arbete pågår och kommer att presenteras på www.sfvh.se. 
 
§7 
Rapport från SIS TK/527 arbetsgruppen renhet på operationsrum 
Ordf. Anna Hambraeus. Projekt ledare Peter Carlfors . Konstituerad den 25 mars 2009.  
Rapport från arbetsgruppen bordlades och önskemål kom upp om att Anna Hambraeus 
kommer och rapporterar från deras arbete på kommande styrelsemöte.  
 
§8 
Rapport från Landstinget i Värmland om utredningen engångsinstrument i stål 
Mari Banck rapporterade kort om arbete som pågår med en utredning som genomförts i 
Värmland om medicintekniska engångsinstrument ska användas i sjukvården och i vilken 
omfattning? Prisnivåerna för medicintekniska engångsinstrument i stål har sjunkit och kan 
idag konkurrera med totalkostnaden för användningen av flergångsinstrument i stål. Ur många 
aspekter är engångsinstrumenten jämförbara med flergångsalternativen. Dock finns en stor 
och viktig skillnad, engångsinstrumenten kan inte resteriliseras eller reprocesseras utan måste 
efter användning kasseras. Ett införande av medicintekniska engångsinstrument i vården 
påverkar olika aspekter. Förändringarna måste värderas med utgångspunkt från bland annat. 
Ekonomi, etik och miljö. För att läsa slutrapporten kontakta mari.banck@liv.se. 
 
§9 
Verksamhetsplan 2010-2011 
Bordlades till nästa styrelsemöte den 4 juni 2010. 
 
§ 10 
Övriga frågor  
Logga för SFVH och sektioner  
Patent- och registreringsverket har beviljat SFVH:s ansökan om utökat varumärke för 
föreningen - tillägg av text till bilden (handen med droppen) - samt varumärken för 
sektionerna inom SFVH (samma som moderföreningen med tillägg av sektionsnamn). Logga 
för respektive sektion har skickats ut till respektive sektions ordförande och sekreterare.  
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Mötestider för hösten 
Bordlades till att ny styrelse konstituerats 
 
Fastställa rutin för minnesanteckningar på hemsidan 
Bordlades till nästa styrelsemöte den 4 juni 2010. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2010-06-04, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet 
2010-08-31, kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet 
 
Möte med nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse  
Nytt möte kommer att planeras senare 
 
Möte med sektionerna 
2010-08-30, kl 10:00-17:00 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. 
 
 
 


