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Mötesprotokoll SFVH 
 
Ärende: Styrelsemöte 08 05 28 
  
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.     
 
Närvarande: Styrelsen Förhinder:  Raija Helisoja 
                       
§ 1. 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll granskades och godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 2. 
Gamla ärenden:  
 
Hemsidan: www.SFVH.nu    
Webmaster Anna-Maja.  
Jeanette har samarbetat med Anna-Maja för att få tillstånd diverse uppdateringar på hemsidan. 
Dagens kostnad för hemsidan är 7 000 kr för Anna-Majas arbete och 3000 för webbplatsen. 
Avtalet med Anna-Maja löper ut vid nyår. Jeanette har varit i kontakt med en ny IT firma i 
Stockholm, ”Know-IT”. Ett kostnadsförslag är 500kr/timme + moms för en enklare 
uppdatering, eller 800-950 kr vid ett mer omfattande arbete/projektledning och utveckling av 
hemsidan. Styrelsen beslutar att inbjuda ”Know-IT”till styrelsemötet den 29/8.  
Frågan om hemsidan kommer även att tas upp med sektionerna den 28/8. 
 
STRAMA  
Rolf Lundholm representerar SFVH i STRAMA:s styrelse. Barbro Isaksson har representerat 
SFVH i ledningsgruppen men önskar nu av tidsskäl avstå från detta. Styrelsen föreslår att 
Ingemar Qvarfordt istället representerar SFVH i ledningsgruppen vilket dessutom kommer att 
stärka informationsflödet från STRAMA till SFVH.  
STRAMA kommer under 2008 att fördela projektpengar till vårdhygien för insatser i syfte att 
förhindra vårdrelaterade infektioner samt mätning av effekter av dessa insatser. Barbro 
Isaksson har bifogat följande områden till styrelsen 
- Granska kvalitetsregister och lägga in parametrar för registrering av vårdrelaterade 
infektioner i redan befintliga register. - 50 000 kr 
- Samordna protokoll för vårdhygienronder i sluten vård. - 70 000 kr  
- Ta fram en gemensam strategi för hygienarbete - 45 000 kr 
Det är oklart om medel kan föras över från 2008 till 2009. Vi ser det svårt att hinna med att 
start upp och slutföra projekt under hösten 2008. Kan medel överföras till uppdatering av 
hemsidan, något som STRAMA sett behov utav framför allt när det gäller länkar till de lokala 
vårdhygien- och smittskyddsenheter. Ingemar får efterhöra detta hos STRAMA. 
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Definition vårdhygienisk expertis  
För historik se protokoll från 080413. 
Frågan kommer att diskuteras vid möte med sektionerna den 28 augusti och kommer även att 
tas upp vid Smittskyddsläkarnas möte i höst. En gemensam skrivelse till Socialstyrelsen från 
vårdhygien och smittskydd vore stort av värde. 
 
SKL. Sveriges kommuner och landsting - nationellt infektionsförebyggande 
förbättringsarbete.  
För historik se protokoll från 080413.  
PPS gruppen: SFVH:s styrelse representeras av Ann T och Ingemar Q. Mätning utförd på ett 
fåtal kliniker den 15 maj. Inom SU var 33 avdelningar utnämnda att registrera, 29 av dessa 
har till dags dato slutfört registrering dock i flera fall har inte läkare utan sjusköterskor utfört 
registreringen. 
 
Ingemar poängterar att det varit en dålig respons på Satsningen att förebygga infektioner. Hur 
skall detta kommuniceras ut till verksamheten? Om man ej arbetar efter dessa framgångs-
faktorer /”bundles” av åtgärder för att förhindra vårdrelaterade infektioner som UVI, 
postoperativa sårinfektioner och CVK-relaterade infektioner finns det inte någon egentlig 
anledning att fortsätta med punktprevalens registrering. PPS är ju bara ett mätredskap på 
själva satsningen. 
 
Kontinuerlig registrering:  SFVH:s styrelse representeras av Birgitta och Ingemar Q. Enligt 
planerna skall ett färdigt förslag börja kunna användas i januari 2010. Kanske är detta väl 
optimistiskt. Gruppen skall få en ny projektledare så kanske kan arbetet ta fart. Planerad träff 
den 1 september då olika nationella register skall gås igenom liksom det finska SAI-systemet. 
 
Förslagsvis kunde länk till SKL:s satsning med en kort information läggas på vår hemsida. 
 
§ 3. 
Inkomna skrivelser: 
SIS Remiss – 15883 del 6 Diskdesinfektorer för allmänt bruk. Sverige svarar Ja, Mari 
Banck besvarar. Förslag på svensk titel; Diskdesinfektorer för allmänt bruk. 
SIS Remiss – 13408 Avstår. Mari besvarar. 
 
§ 4. 
Rapportering från arbetsgrupperna: 
 
DISTER 
Arbetsgruppens syfte är att bevaka och besvara standarder gällande desinfektion och 
sterilisering och sammankallas vid behov av Lennart Sjöberg. Övriga deltagare adjungeras vid 
behov. 
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AFFE/FYFFE 
Dokumentet ligger nu på hemsidan.  
 
SODA, Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen  
Projektplan redovisades för styrelsen och godkändes. Arbetet fortskrider på ett önskvärt sätt 
och planeras att redovisas vid Studiedagarna 2009.  
 
BOV 
Rolf Lundholm är ordförande i arbetsgruppen som inom kort kommer att tillsättas för att 
dokumentet skall få en allmän genomgång, revidering och uppdatering. Se § 16. 
 
KOV, Kunskapsunderlag Operationssalsventilation  
För historik se protokoll från 080413.  
Ann T tar kontakt med Anna Hambraeus, sammankallande i arbetsgruppen KOV och delger 
henne styrelsens godkännande att tillsätta en mindre projektledargrupp för att planera arbetet 
och skriva ihop projektansökningsformuläret. Förslag på personer förutom Anna skulle vara 
Ulrika Ransjö (så att även operationstextilsfrågan behandlas) samt Johan Nordenadler och 
eventuellt Berit Reinmüller.  
 
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer 
Birgitta som är en av deltagarna i arbetsgruppen redogjorde för bakgrunden till dokumentet. 
Arbetsgruppen tillsammans med Barbro Isaksson kommer att ha ett nytt möte den 17 juni då 
man hoppas kunna slutföra arbetet med revidering av protokollet 
 
§ 5. 
Hygiensällskapet 
Styrelsen diskuterade framtida relationer med det så kallade ”Hygiensällskapet”. Namnet kan 
tyckas ge sken av att det rör sig om en förening och i sådana fall en konkurrerande förening 
till SFVH. För att reda ut detta inbjöds tre representanter från ”Hygiensällskapet ”; Kerstin 
Mannerquist, Hans-Åke Johansson och Peter Thore, att närvara vid dagens möte. 
Hygiensällskapet är ingen förening utan en sammansättning/grupp av personer vilka byts ut 
till och från beroende på vilka projekt man arbetat kring. I gruppen ingår representanter från 
Teco, Kommunal, Vårdförbundet, Tvätteriförbundet mm samt även representanter bland 
hygiensjuksköterskor och hygienläkare i landet.  
För närvarande är de engagerade i ett ”Temperaturprojekt” för att undersöka om man kan 
sänka tvättemperatur från 70° till 60°, samt att se om nya plagg tål de tvättmetoder och 
uppfyller de standarder som finns. Vidare har man tidigare tagit fram en informationsbroschyr 
angående arbetskläder till den kommunala vården, vilken man nu önskar uppdatera. Andra 
framtida projekt kan vara att ta fram kostnader för MRSA utbrott mm samt att utlysa och ta 
fram pristagare till ”Hygienpriset”. 
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Samarbetet mellan SFVH och ”Hygiensällskapet diskuterades och vi beslutade att: 
 

- SFVH i framtiden kommer att dela ut hygienpriset. En arbetsgrupp/jury tillsätts med 
representanter från nuvarande ”Hygiensällskapet” samt två deltagare från SFVH:s 
styrelse nämligen Inger Spencer och Birgitta Lönnberg.  
Arbetsgruppen skriver en Projektplan för Hygienpriset. SFVH bekostar resor för de 
två personer som representerar styrelsen samt middag till dem som mottager priset i 
samband med festmåltiden vid studiedagarna. Arbetsgruppen finansierar övriga 
utgifter som resor, eventuell logi, annonsering och utskick samt kostnad för själva 
priset, idag glasvas, blomma och diplom.  

- Det även fortsatt skall vara två Hygienpris som delas ut till nominerade enheter eller 
personer anställda inom hälso- sjukvård och /eller tandvård inom landstinget 
respektive kommunen.  
Bidragsgivare till priset är idag aktörer inom vårdförbundet, kommunal, Teco och 
Tvätteriförbundet. Denna grupp bör vidgas till deltagare i Swedish Medtec. De som 
bidrar får dock ej räkna med någon marknadsföring av sitt enskilda företag. 

- Projektplan inlämnas till SFVH:s styrelse när det gäller övriga arbetsgrupper såsom 
Temperaturprojekts arbetsgrupp samt Textil och plaggs tålighet gällande tvättmedel 
mm. 

- Sammanställning och framtagande av kostnader för MRSA utbrott i förlängd vårdtid, 
kohortvård, läkemedel och odling kan göras i samråd med de lokala vårdhygien- och 
smittskyddsenheterna runt om i landet. 

- SFVH vill också att det bildas en arbetsgrupp för att revidera broschyren ”Rätt klädd 
och rena händer inom vård och omsorg. SFVH:s loga ska då finnas med. Projektplan 
skall skrivas och skickas till styrelsen. 

- Slutligen bör namnet ”Hygiensällskapet” ändras då detta för tankarna till en till SFVH 
konkurrerande förening. Arbetsgrupp eller Tankesmedja kom upp som förslag. 

 
Mari Banck skickar projektplan till Peter Thore. Styrelsen tar därefter ställning till inkomna 
skrivelser. Både ”Hygiensällskapets” representanter samt SFVH:s styrelse var nöjda med 
utfallet av dagens möte. 
 
§ 6. 
Ekonomisk redovisning: 
Gunilla har ej fått in alla konferens- och utställaravgifter ännu men konstaterar att 
Studiedagarna gått med plus. Medlemsavgifter har ännu inte kommit in från Sterilsektionen 
och Tandsektionen har enbart betalt 100 kr istället för 150 kr per medlem. Inger justerar detta 
via sektionens styrelse. Gunilla har betalt in 10 000 kr till IFIC Scholarship Fund och kommer 
även att betala in medlemsavgiften till IFIC.  
Föreningen har ca 1 miljoner kronor i kassan. Vi bör få bättre avkastning på dessa pengar. 
Gunilla får i uppdrag att ordna med ett bankgiro med bättre avkastning.  
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Styrelsen kan se att utgifterna för 2008/2009 kommer att öka bland annat på grund av att fler 
aktiva arbetsgrupper och större kostnader för studiedagarna och för uppdateringen av 
hemsidan. 
Synpunkter har inkommit från de företagsanslutna medlemmarna och utställarna att de bidrar 
med en stor del till föreningens överskott, vilket diskuterades. Styrelsen ska säkerställa att 
samverkan mellan SFVH och företag vid studiedagarna sker i enlighet med samverkansavtalet 
och ska diskutera utställaravgiften med hänsyn till kostnader i samband med studiedagarna. 
 
§ 7. 
Studiedagarna 2008: 
Mestadels positiva synpunkter om studiedagarna 2008 har inkommit. Två företag har angivit 
att de tycker att de tycker att det är dyrt att deltaga, önskar att utställaravgift slås ihop med 
dag- och logiavgift. En del förslag på intressanta ämnen, förbättrat upplägg för kommande 
studiedagar 2009 har även inkommit. Se bilaga 1.  
 
§ 8. 
Styrelsens arbete 2008: 
Frågan bordlades idag men kommer att diskuteras vid styrelsemötet den 28 augusti då 
sektionerna erbjuds att medverka. Se nedan från föregående protokoll: 
En strategisk utvecklingsgrupp föreslås bildas. Denna skall arbeta med bland annat extern 
exponering av SFVH/vårdhygien samt ta fram krav på vårdhygienisk expertis.  
Behov finns att tillsätta en arbetsgrupp som kan ta hand om det praktiska arbetet i planeringen 
av år 2009 års studiedagar. 
Förslag till att utse en arbetsgrupp med deltagare från respektive sektion med uppgift att 
arbeta med Studiedagsprogram och kontakterna med föreläsare mm. 
Frågan kring vilka som har rätt till Medlemskap i SFVH och sektionerna kommer fortsatt 
att behandlas vidare under SFVH:s strategiska arbete. 
Utarbeta en film som tar upp Basala hygienrutiner 
Funderar vidare på hur och om Styrelsen ska satsa på detta samt även andra utbildnings-
filmer/e-learnings program. 
 
§ 9. 
Inför mötet med sektionerna 28 augusti: 
Inbjudan kommer att gå ut till respektive sektions styrelse där 2 personer per sektionsstyrelse 
välkomnas att delta vid ordinarie styrelsemöte för SFVH:s styrelse den 18 augusti. SFVH:s 
styrelse bjuder på lunch kl 12.00 och därefter sammanträder vi mellan kl 13.00-16.00. 
Sektionsstyrelsemedlemmarna är även välkomna att delta vid middag på kvällen. SFVH:s 
styrelse bekostar resa och lunch. Sektionerna bekostar sin middag och ev logi. Ann mailar ut 
inbjudan till sektionsordförandena.  
 
Frågor som kommer att diskuteras är bland andra: 

- Utökat samarbete mellan SFVH:s styrelse och sektionernas styrelser. 
- Hur kan SFVH stötta sektionernas arbete? 
- Vem gör vad? Vem driver vilka frågor? 
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- Definition av vårdhygienisk expertis. 
- Hur gör vi SFVH mer känt utanför våra egna kretsar? Marknadsföring utåt. 

Se § 8. 
- Hemsidans uppdatering. Val av programvara, innehåll mm. 
- Kriterier för hedersledamöter. 
- Arbetsgrupp med deltagare från sektionerna som arbetar med Studiedagarna. Se § 8. 

 
§ 10.  
Studiedagarna 2009: 
Studiedagarna kommer att hållas den 20-22 april 2009 på Skogshöjd, Södertälje. 
Mail med info om datum för Studiedagarna skickas ut via sektionernas representanter i 
styrelsen. Synpunkter på program och innehåll mottages med tacksamhet från medlemmar i 
respektive sektion.  
Se även ämnen som är kvar sedan tidigare år samt synpunkter inkomna efter årets studiedagar. 
Bilaga 1. 
Barbro Isaksson och Madeleine kommer även i år att sköta administrationen. 
 
§ 11. 
Definition av och grund till utnämnande av hedersmedlem inom SFVH: 
Frågan bordlägges till nästa möte. Catarina ombeds att ta kontakt med Barbro Isaksson, Ulrika 
Ransjö samt Anna Hambraeus, ordförande i tidigare styrelser för att efterhöra vilken 
definition som varit praxis. (Pensionerad, tidigare styrelsemedlem alternativt person som 
bidragit med stor kraft i det nationella hygienarbetet?). 
 
§ 12. 
Slutrapport av ”Reprocessering av engångsprodukter för Värmlands landsting”: 
Bordlägges till nästa möte. Mari skickar ut rapporten per mail. 
 
§ 13. 
Information om Diplomaprogrammet på NHV samt fråga om svensk representation i 
arbetsgruppen: 
Ingemar Qvarfordt, som varit kursansvarig för Immunologi kursen, informerade styrelsen om 
utbildningen. Garanterad fortsatt utbildning tom 2010. Oklart vad som händer efter detta. Stor 
press på deltagare att klara av så många krävande kurser på så kort tid som möjligt. Styrelsen 
önskar att man kunde slå ner på takten, behöver vi kontakta en annan högskola för att få 
garanti för fortsatt utbildning? 
Styrelsen utser Ingemar att representera SFVH i den nordiska arbetsgruppen. Ingemar 
kommer att kalla till ett möte med den svenska arbetsgruppen. Hur skall Ingemars insatser i 
den nordiska arbetsgruppen finansieras? Inte rimligt att hans arbetsplats på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset skall finansiera denna arbetsinsats. 
 
§ 14. 
Rapport från europeiskt möte i Berlin den 23 maj 2008: 
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Bordlägges till nästa möte. Catarina rapporterar mail-ledes till Ann Tammelin som kommer 
att representera SFVH:s styrelsen vid nästa möte i Berlin den 27-28 november 2008 
 
§ 15. 
Konferenser kalender: 
IFIC i Chile 14-17 oktober 2008: Mari och Catarina anmäler sitt intresse.  
Norges hygiendagar i Ålesund 14-16 oktober: Mari klonar sig och anmäler sitt intresse. 
 
§ 16. 
Övriga frågor: 
 
Fråga från Kommunala nätverksgruppen ang medverkande i revideringen av BOV. 
Susanne Wiklund har i ett brev till styrelsen framfört önskemål om att det Kommunala 
nätverket önskar representera i arbetsgruppen som ska revidera BOV dokumentet.  
SFVH:s styrelse stödjer detta förslag och Catarina Åneman kontaktar Rolf Lundholm som är 
ordförande i arbetsgruppen och förmedlar ett namn på utvald person till honom. 
 
Gunilla framför Tack till styrelsen från Ulrika Ransjö gällande uppvaktningen på hennes 
födelsedag. Birgitta Fryklund framför sitt Tack till styrelsen för väl genomförda studiedagar. 
 
§ 17. 
Mötestider för styrelsen 2008: 
Torsdagen den 28/8 11.00 - fredagen den 29/8 16.00. Internat, Hotell Skogshöjd, Södertälje. 
Onsdagen den 17 september, kl 10.00-16.00. Stockholm. Ann återkommer om lokal. 
Onsdagen den 22 oktober, kl 10.00-16.00. Stockholm. Ann återkommer om lokal. 
Måndagen den 3 december, kl 10.00-16.00. Stockholm. Ann återkommer om lokal. 
 
§ 18. 
Mötets avslutande: 
Ordförande Ann Tammelin avslutade dagens intensiva möte och önskade hela styrelsen en 
skön sommarsemester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catarina Åneman 
Sekreterare SFVH:s styrelse 
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Bilaga 1 
Synpunkter från Studiedagarna 2008 
 

- Mycket bra med fördjupning av tex. Flyktingar och Tbc då ämnet belyses från olika 
håll. 

 
- En del föredrag – för mycket mellanprat innan man kommer till fakta. 
- Många har gått på detta i flera år. Vi som inte varit med förut kommer lite i 

skymundan. Kanske kan ni tänka på det nästa gång, så att man blir mer 
omhändertagen, för skall SFVH vara kvar efter att en del går i pension etc. så är det 
viktigt att nya medlemmar kommer in i detta. 

 
- Bra kurs med vänligt bemötande av kursledare som personal, och mycket god mat. 
 
- Till styrelsen SFVH framför allt Barbro Isaksson, smidigt skött i kinkigt läge (Ingela 

Nilsson o Karin Hedborg, Sörmland). 
 

- Åhörarkopior. 
 
- Jättebra program, att ha olika block i teman t.ex. flykting, tuberkulos var väldigt bra. 
- Jättebra föreläsning om hälsokommunikation. 
 
- När det är föreläsningar i block MÅSTE alla få EXAKT antal minuter sig tilldelade. 

L-O Larsson en mycket skicklig läkare men en långsam berättande talare! JB fick 
stressa sig igenom sin del. 

 
- Som vanligt mycket bra studiedagar. 
- Mycket bra föreläsare och ämnen. 
- Mycket givande. 
- Tack alla Ni som har arbetat med planeringen av dagarna. 

 
- Mycket bar med det genomgående temat på tisdagen. Viktigt att få med olika 

professioner för att belysa frågor ur många synvinklar. Helena Norling dock ett rejält 
bottennapp. 

 
- Mycket bra dagar där även smittskyddsfolket har en behållning av dagarna. Tack 

Raija! Du har gjort ett fantastiskt jobb. 
- Bra med sammanhängande ämnesområden som t.ex. invandrare och häls och tbc. 
 
- Mycket bra program. Speciellt bra vad gäller smittskyddsarbetet. 
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- Dessa dagar har haft det bästa programmet som jag varit med om under de åren jag 

deltagit. Stor eloge till styrelsen! (Birgitta de Jong). 
 

- Viktigt med föreläsare som kan fånga uppmärksamhet. För mig som är sterilpersonal 
inom tandvården är en del föreläsningar ”tunga”. Bra ex på det var vår norske väns 
föredrag om ett tänkt scenario år 2025 och Gunilla Jarlbro. 

- Mycket bra kompendium för föreläsarnas ämnen. Bra att kunna läsa sig till kortfattad 
inför för att vara förberedd o kunna avgöra vilka föredrag som är mest intressanta då 
det fanns valmöjligheter. 

 
 
Frågor: 

 
- Har det under årens lopp funnits någon representant från något TVÄTTERI? Är det 

nåt mtr? 
 
- Fråga för diskussion: Dokumentation av råd för vårdhygien, hur gör man i landet? 

Anteckningar i journalen? Ett sätt att förtydliga vårdhygien existens. (Sven Öberg, 
vårdhygien NU sjukvården). 

 
 

 
 

Förslag till organisation och program Studiedagarna 2009: 
 

- Kanske lite mindre deltagare nästa gång, dela upp studiedagarna vår och höst. 
- Håll studiedagarna vart annat år istället för varje år. Det behövs inte ett sådant 

omfattande program varje år.  
- Gärna Skogshöjd, Södertälje. 
 
- Om det går vore det skönt att slippa de långa tiderna för utställning/kaffe. Det skulle 

vara bättre och en sammanhängande tid en fm. eller em.  
- Mindre bra med de långa pauserna för utställning. Bättre om utställarna får parallell 

tid och kan presentera sina objekt där. 
 
- Vi saknar deltagare av sterilsektionens medlemmar på dessa studiedagar. Åtgärder 

önskas så att även dessa medlemmar kommer hit och får del av ett bra program. 
 

- Under middagen en av kvällarna – ha placering vid borden för att öka möjligheten för 
att lära känna kollegor ifrån resten av Sverige. 

 
- Ha utrymme för mixade diskussionsgrupper under en del av programmet för att öka 

kunskapen om hur vårdhygien bedrivs i Sverige. (Elisabeth Gebring).  
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- Saknar föreläsningar, erfarenheter från barnsjukvården. 
 
- Hepatit C, mycket stickskador i vården, bjud också in riksföreningen Hepatit C. 

 
- Vattenrening Unit, beslut om vad som skall användas för intensivrengörning. 
- Test av diskdesinfektorer – beslut om vilken test som gäller. 
- Diskdesinfektorer: Hur gör vi praktiskt med den nya standarden, vilka smutstester är 

”bäst” osv.  
 
- Förslag till föreläsare 2009: Björn Iversen, Norskt Folkhelseinstitut (kanonbra NHV 

Gbg). 
 
 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter – Catarina Åneman. 
 
 
 
 


