Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 08 09 17
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.

Förhinder: Raija Helisoja

Närvarande: Styrelsen
§ 1.
Föregående protokoll
Föregående protokoll granskades och godkändes och lades till handlingarna.
§ 2.
Gamla ärenden:
Hemsidan: www.SFVH.nu
Webmaster Anna-Maja.
Avtalet med Anna-Maja löper ut vid nyår. Gunilla kontrollerar vem som äger domänen. Se
vidare under punkt 4 arbetsgrupper.
STRAMA
Ingemar Qvarfordt skall ersätta Rolf Lundholm som SFVH:s representerar i STRAMA:s
styrelse. Barbro Isaksson representerar SFVH i ledningsgruppen och önskar kvarstå där.
Barbro Isaksson deltar vid dagens styrelsemöte för att informera om STRAMA:s
ledningsgrupps arbete. Se vidare under punkt 7.
Socialstyrelsen
Definition vårdhygienisk expertis mm
För historik se protokoll från 080413.
Socialstyrelsen har beslutat att tillsätta tre olika arbetsgrupper som får i uppdrag att ta fram en
definition av begreppet vårdhygienisk kompetens samt krav på lokaler och utrustning.
”Kompetensgruppen” hade sitt första möte den 12 sept. Susanne Wiklund har informerat Ann
om mötet. Vårdhygienisk kompetens skall alla vårdens medarbetare äga medan
Vårdhygienisk expertis är personer knutna till en vårdhygienisk enhet.
Catarina Å tar på sig att fråga Socialstyrelsen om de enskilda SFVH medlemmarna har
möjlighet att få återrapportera till SFVH:s styrelse om hur arbetet i arbetsgrupperna
fortskrider. Arbetsgrupperna ”Lokaler och Utrustning” träffas den 29 september.
SKL. Sveriges kommuner och landsting - nationellt infektionsförebyggande
förbättringsarbete.
PPS gruppen har bytt namn till PPM Punkt Prevalens Mätning: SFVH:s styrelse
representeras av Ann T och Ingemar Q. Dag Ström är projektledare.
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Protokollet och instrumenten är genomgångna, förtydligade och nu finaliserade. Medicinsk
ansvarig läkare ska vara med vid registreringen och utbildning är nödvändig.
Planerade mätningar: v.45, v.46 2008. 15-30 april samt v.45, v.46 2009. År 2010 beräknas att
annat system sjösatts.
Dag Ström tar kraftfulla tag för att få ut informationen till landstingen. Den 1 oktober träffar
han alla kontaktpersoner och informerar dem om upplägget. Oklart hur mycket information
som gått ut till de landsting som tidigare ej varit med i registreringen.
Fortsatta diskussioner om resultat delen. Landstingsdirektörerna har, i vissa fall mot
sjukhusledningarnas inrådan, godkänt full insyn av alla inregistrerade data. Arbetsgruppen
kommer att diskutera vilka data som ska tas ut och vilka som ska presenteras.
Resultaten är mer intressanta nu när utfallet värderats utifrån patienternas individuella
riskfaktorer. Det visar sig inte oväntat att komplikationer i form av vårdrelaterade infektioner
ökar i korrelation med antalet riskfaktorer.
Satsningen: Arbetet ur ett patientsäkerhetsperspektiv med att förbättra genom olika
åtgärder/bundles är eftersatt och huvudintresset ligger för närvarande istället på själva
mätningen, vilket är olyckligt. Hur ska själva satsningen att förebygga infektioner
kommuniceras ut till verksamheten? Förslagsvis kunde länk till SKL:s satsning med en kort
information läggas på vår hemsida. Om man ej arbetar efter dessa framgångsfaktorer
/”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: Ett svårgripbart uppdrag. SFVH:s styrelse representeras av
Birgitta L och Ingemar Q. Dag Ström är projektledare.
Vid mötet den 1 september redovisades olika registreringssystem. Hans Ahrne från SÄS,
Borås sjukhus berättade om att deras leverantör av datajournal SIEMENS har köpt det finska
SAI-systemet och att sjukhuset nu gör en pilotstudie under ½ år som sedan ska utvärderas. I
detta journalprogram måste man vid dokumentation om insättande av antibiotika ange om det
rör sig om en vårdrelaterad infektion. Registreringen är ett verktyg att ta fram förbättringsarbete och att leda och styra.
En nationell kravspecifikation för automatisk kontinuerlig infektionsregistrering skall tas
fram. Gruppen träffas igen den 17 oktober.
Diplomaprogrammet på NHV:
Ingemar Qvarfordt representerar SFVH i den nordiska arbetsgruppen/programkommittén.
Önskvärt är att få ett nationellt samlat myndighetgrepp med bla stöd och ekonomiskt bidrag
från Socialstyrelsen eller SMI.
Det har framkommit att NHV, Nordiska högskolan för vårdvetenskap, inte finns listade bland
de accepterade högskolorna i landet då nordiska rådet är skolans huvudman. Detta leder till att
man får sina ECTS poäng men ej en godkänd examen. För att en godkänd examen ska kunna
erhållas måste utbildningen knytas till ett universitet i det egna landet. En möjlighet är att
knyta utbildningen till en institution vid Göteborgs universitet . De övriga nordiska länderna
är informerade om läget gällande högskolepoäng. Anette Sverker, programkoordinator på
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NHV har tagit tag i frågan och skall ordna datum i oktober för träff för alla inom
programkommittén.
Önskemål är vidare att jämföra Diplomaprogrammet med en specialistutbildning och att när
problemet ovan är löst driva detta vidare gentemot Socialstyrelsen för att ta fram en
specialistexamen och egen specialitet inom vårdhygien och smittskydd.
Styrelsens arbete 2008:
Styrelsens mening är att SFVH:s styrelse skall arbeta med strategiska frågor.
Ann T kommer att ansöka om att SFVH som intresseförening lägges som en sektion under
Läkarsällskapet. Detta skulle kunna vara ett strategiskt sätt att lyfta fram vår förening och att
komma ifråga som remissinstans på ett tydligt sätt. Övriga strategiskt viktiga frågor är
Specialistutbildning, relationen till Socialstyrelsen, utvecklingen av Smittskyddsarbetet mm.
Definition av och grund till utnämnande av hedersmedlem inom SFVH:
Det finns inga nedtecknade kriterier för utnämnande av hedersmedlemmar, de tidigare
utnämnda har dock upplevts vara helt självklara. Utnämningen har skett i samband med
årsmötet efter förslag från styrelsen. För närvarande är Bertil Nyström, Åke Möller samt Anna
Hambraeus föreningens hedersmedlemmar. Hygiensjuksköterskesektionen har utsett egna
hedersmedlemmar nämligen Miriam Marland, Birgitta Fryklund samt Ulla Karlsson.
Styrelsen får fatta beslut om dessa skall innefattas som hedersmedlemmar i SFVH eller enbart
vara hedersmedlemmar i hygiensjuksköterskesektionen. Hygiensjuksköterskesektionen
kommer troligtvis att besluta om att ej tillsätta fler hedersmedlemmar. SFVH:s styrelse får
fatta beslut om SFVH i framtiden ska utse hedersmedlemmar eller ej.
Föreslagna kriterier för hedersmedlemmar i SFVH är: 1) Pensionerad. 2) samt Betydande
insatser för föreningen och inom vårdhygien/smittskydd. 3) Tidigare styrelseledamot (?). Vad
”betydande insatser” innebär kan kanske vara svårt att definiera men är väl något som
SFVH:s styrelse får besluta om från fall till fall.
Ekonomiska villkor för hedersmedlemmar: Enligt Barbro Isaksson har inbjudan till
studiedagarna skickats till hedersmedlemmarna som inte ska betala någon årsavgift eller
konferensavgift vid studiedagarna.
Diskussion kring kriterier för utnämnande av hedersmedlemmar och om detta skall anges i
stadgarna samt vilka ekonomiska villkor som ska föreligga för hedersmedlemmar får fortsatt
föras inom styrelsen.
Hygiensällskapet - Hygienpriset
Styrelsen inväntar projektplan för arbetsgruppen ”Hygienpriset” som därefter flyttas till
punkten arbetsgrupper. Arbetsgruppen träffas nästa gång den 24/9. Birgitta L är
sammankallande, övriga deltagare är Inger S, Peter T, Hans-Åke J och Kerstin M.
Förslag på samarbete med Dagens Medicin har framförts. Detta ska diskuteras vid
arbetsgruppens möte och Birgitta återkopplar sedan till styrelsen om aktuella villkor.
Styrelsen framför önskan om att kontakt tas med Swedish Medtech och ej enbart TECO när
det gäller finansiering och sponsring kring hygienpriset.
Socialminister Göran Hägglund har tackat ja till att utdela Hygienpriset i samband med
Studiedagarna 2009.
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Projektplan och förslag på sammankallande till arbetsgruppen som ska revidera broschyren
”Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg” inväntas.
Konferenser kalender:
IFIC i Chile 14-17 oktober 2008: Mari åker.
Norges hygiendagar i Ålesund 14-16 oktober: Birgitta åker.
Danska studiedagarna, Nyborg 12-14 november. Gunilla undersöker om hon kan åka.
Socialstyrelsens dag om Resistenta bakterier 18 november: Ingemar åker, ev även Ann T.
§ 3.
Inkomna skrivelser:
SIS remiss 6115 ISO/DIS 1135-4:2008 - Transfusion equipment for medical use - Part 4:
Transfusion sets for single use
SIS remiss 6212 ISO/DIS 20072 - Aerosol drug delivery device design verification —
Requirements and test methods – Mari svarar: Avstår, teknisk standard.
SIS remiss 6240 ISO/DIS 28620 - Transfusion, infusion and injection equipment for medical
and pharmaceutical use - Non-electrically driven portable infusion devices
Beslut om hur remisserna ska besvaras tas vid nästa styrelsemöte.
§ 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.
SODA, Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen
Catarina Åneman är ordförande för arbetsgruppen där arbetet fortskrider på ett önskvärt sätt
och kommer att redovisas vid Studiedagarna 2009. Nästa stormöte blir den 2 oktober.
BOV
Rolf Lundholm är ordförande i arbetsgruppen som inom kort kommer att tillsättas för att
dokumentet skall få en allmän genomgång, revidering och uppdatering. Rolf tar tacksamt
emot synpunkter på ändringar. Arbetsgruppen kommer att sammanfalla med Socialstyrelsens
expertgrupp med uppgift att ta fram ett underlag för definition av god hygienisk standard
avseende lokaler.
KOV, Kunskapsunderlag Operationssalsventilation
För historik se protokoll från 080413.
Styrelsen inväntar att Anna Hambraeus ska sammankalla en mindre projektledargrupp för att
planera arbetet och skriva ihop projektansökningsformuläret för arbetsgruppen. Förslag på
personer till projektledargruppen skulle, förutom Anna, vara Ulrika Ransjö (så att även
operationstextilsfrågan behandlas) samt Johan Nordenadler och eventuellt Berit Reinmüller.
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(Flertalet andra möjliga deltagare finns föreslagna i tidigare protokoll). Peter Karlfors på SIS
är engagerad i ett Europeiskt ventilationsprojekt och kommer att samråda med Anna H. R3
gruppen kommer att tillsammans med Ulrika Ransjö hålla i ett seminarie på KTH den 2
oktober, SFVH bekostar Anna Hambraeus deltagande denna dag.
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer
Styrelsen lämnar korta synpunkter på protokollet. Cheferna ska vara med vid hygienronden.
Protokollet kan modifieras utefter de förutsättningar som finns på resp enhet. Om ej KAD,
infarter eller sår problematik finns hoppar man över dessa bitar.
Styrelsen föreslår att arbetskläder lägges efter basal avsnittet, att innehållsförteckning tillförs
för att underlätta att hitta i dokumentet införes samt att frågor numreras under varje avsnitt;
1:1, 1:2 osv.
Birgitta har testat protokollet under arbetets gång med MASar i Norrland och redovisar på ett
mycket medryckande och inlevelsefullt sätt om hur hon brukar gå till väga vid en hygienrond.
Fler synpunkter kan lämnas till Birgitta som återkopplar till de övriga i arbetsgruppen.
Arbetsgrupp för SFVH:s studiedagar
Mari Banck är sammankallande i arbetsgruppen och projektplan finns (förstås) skriven
redovisas av Mari som även skickar ut den till styrelsen via mail. Arbetsgruppen är under
bildande och omfattar idag förutom Mari även Gunilla, Raija, Peter Lundholm (tand) och
Ingela Nilsson (hyg ssk). Till dessa kommer även en representant från hygienläkarna och
sterilsektionen. Gruppen kommer att ha ett telefonmöte den 1 oktober och träffas därefter i
anslutning till styrelsemötet den 22 oktober.
Arbetsgrupp för SFVH:s hemsida
Arbetsgruppen för Hemsidans förnyelse är under bildande. Projektplan skall skrivas. Förutom
Jeanette Charpentier som är sammankallande består arbetsgruppen av Anita (Gävle)
Johansson (hygienssk), Elisabeth Almqvist (hygienssk), Ingrid Olsson (tand). Gruppen utökas
efter hand då nya namn föreslås. Jeanette håller fortsatt kontakt med Henrik Staberg på
KnowIT.
§ 5.
Ekonomisk rapport:
Se utförlig rapport från den 28/8. Gunilla skall arbeta vidare med budget kring studiedagarna
och fastställande av konferensavgift för Studiedagarna.
Föreningens bokföringsprogram kommer att erbjudas även till sektionerna.
§ 6.
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. Barbro Isaksson och Madeleine kommer även i år att sköta administrationen. För
programpunkter se bilaga. Inbjudan till studiedagarna ska skickas till hedersmedlemmarna
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som placeras vid honnörsbordet. (Detta bör föras in på vår kom-ihåg-lista för studiedagarna).
För övrigt se punkt 4 arbetsgrupper.
§ 7.
Barbro Isaksson – STRAMA medel:
STRAMA får årligen 10 miljoner kronor från departementet för att fördela till projekt för
kvalitetsförbättringar inom vården i syfte att minska vårdrelaterade infektioner samt till
mätning av effekten av dessa insatser. År 2007 tilldelades SFVH medel för framtagandet av
Hygienprotokoll i särskilda boenden.
För 2008 kommer medel att sökas för arbetet att samordna ett nationellt hygienprotokoll för
slutenvården. Agneta Sjögren föreslås som sammankallande och gruppen planeras bildas
under hösten 2008.
Förslag att söka medel för att samordna en gemensam strategi för nationellt hygienarbete har
också föreslagits. Syftet skulle vara att definiera vad vårdhygieniska enheter ska arbeta med
samt att arbeta parallellt med Socialstyrelsens arbetsgrupper om vårdhygienisk kompetens.
Inger Spencer har föreslagit en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram ett ”Protokoll för
vårdhygienisk standard för tandvården” Inger skriver projektplan samt tar kontakt med
möjliga deltagare till gruppen. Inger önskar komma igång med arbetet snarast för att kunna
presentera ett förslag lagom till studiedagarna 2009. Barbro ser positivt på möjligheten att till
dela STRAMA medel även för denna arbetsgrupp.
Ännu ett alternativ är SODA arbetsgruppen – utbildningsdelen. Medel till förnyelse av
SFVH:s hemsida har även diskuterats tidigare.
Projektbeskrivningar skickas till Ann som vidarebefordrar till Barbro. Fortsatt rapportering
från Barbro och STRAMA:s ledningsgrupp till styrelsen sker via Ann T.
§ 8.
Revidering av SFVH:s stadgar:
Samtliga i styrelsen läser igenom stadgarna och kommer med synpunkter till nästa
styrelsemöte.
§ 9.
Synpunkter efter mötet med sektionsstyrelserna:
Styrelsen är genomgående positiv efter mötet med sektionerna vilket även sektionerna låtit
meddela.
§ 10.
Fråga kring upphandling av handdesinfektionsmedel i VG-regionen:
Catarina sammanfattar problemet med upphandling i enlighet med det nya ramavtalet.
Slutsatsen man gjort i VG-regionen är att man antingen enbart kan skriva avtal med en
leverantör alt skriva avtal med tre leverantörer där man först måste kunna ange hur stor
procentuell del av upphandlingen de tre olika leverantörerna skall få. Detta kan ge problem
vid en upphandling av handdesinfektionsmedel där man önskar stor individuell valmöjlighet
av olika medel för att få en god följsamhet till basal hygien. Lotta Helgius sitter med i aktuell
upphandling och önskar en reaktion från styrelsen. Styrelsen uppmanar henne att ta kontakt
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med Ann T som kan ge information om SLL:s tolkning av upphandlingsavtal som gjorts av
den juridiska direktör tillika chef på upphandlingsavdelningen. Även Jeanette Charpentier
erbjuder att Lotta får ta kontakt med henne i frågan. Catarina framför svaren till Lotta. Frågan
kan ev behöva lyftas igen, kanske kan det finnas behov att styrelsen författar ett brev om
betydelsen av valfrihet när det gäller handdesinfektionsmedel och att denna princip får råda
över ramavtal som begränsar upphandlingen.
§ 11.
Dagens medicin som medarrangör till Hygienpriset:
Se anteckningar under gamla ärenden Hygienpriset.
§ 12.
Landstings tillhandahållande av kanyler och sprutor i samband med influensapandemi:
Mari Banck redovisar den uträkning som gjorts för Värmlands län med 273 000 invånare. Se
bilaga (Mari mailar ut). Lagerhållning skulle kräva 104 m² stor yta och kosta >400.000 kr.
Vaccinet måste kylförvaras. Mari ser ingen möjlighet för sjukhusen att ta på sig detta
uppdrag. Istället låta leverantörerna öka sitt grundlager och betala extra för detta.
§ 13.
Sampackning av sterila och ickesterila förrådsprodukter:
Fråga från Lasse Hellström vidarebefordras till arbetsgruppen FYFFE och Jeanette C som får
återkoppla till styrelsen som sedan besvarar brevet.
§ 14.
Övriga frågor:
SFVH:s logotyp:
Ann T har skickat ut förslag på den nya logotyp som inkluderar text och sektionsnamn.
Förslag nr 1 vann mest gillande. Hygiensjuksköterskesektionen har skickat in sitt förslag på
förändring av logan, Ann T besvarar detta förslag och skickar även ut styrelsens förslag till
alla övriga sektionsordförandena.
§ 15.
Mötestider för styrelsen 2008:
Onsdagen den 22 oktober, kl 10.00-16.00. Södersjukhuset, Stockholm.
Måndagen den 3 december, kl 10.00-16.00. Läkarsällskapet, Stockholm.
§ 16.
Mötets avslutande:
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet efter det att avgående sekreteraren med vemod
framförde sitt varma tack till styrelsen och önskade dem allt gott framöver.

Catarina Åneman
Sekreterare SFVH:s styrelse
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