Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 08 10 22
Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Stockholm.
Närvarande: Ann Tammelin, Raija Helisoja, Jeanette Charpentier, Inger Spencer, Ingemar
Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, Heinrich von Fircks och Mari Banck
Förhinder: Gunilla Prejer
§1.
Arbetsgrupp inför studiedagarna mellan 10.45-12.15
Gruppen består av Mari Banck (sammankallande), Raija Helisoja, Ingela Nilsson, Barbro
Isaksson, Gunilla Preje, Catarina Åneman, Peter Lundholm, Birgitta Lytsy och Kia Karlman
samt Barbro Isaksson och Madeleine Karlsson. Mari gick igenom minnesanteckningar från
telemötet den 2008-10-01. Uppdraget är att skapa intressanta föreläsningar med tillhörande
föreläsare och abstract från respektive föreläsare samt andra praktiska saker. Arbetet fortgår
enligt checklista: ”Checklista inför studiedagar 2009”. Arbetsgruppens förslag på
föreläsningar godkändes av styrelsen. Hur arbetet fortgår finns att läsa i ”Minnesanteckningar
inför SFVH studiedagar Styrelsemötet 081022.doc”.
§2.
Föregående protokoll
Föregående minnesanteckning granskades och godkändes och lades till handlingarna.
Gamla ärende:
Svar från Gunilla Prejer ang. Hemsidan: www.SFVH.nu.
Gunilla har tagit framprisuppgifter om vad vår hemsida kostar idag för: Domän IT-Norr,
Kundnr. H 40813,Förnyad för 2 år tom 2008-03-13, kostnad 1375 kr/2 år.
Avtalet med Anna-Maja löper ut vid nyår och Anna-Maja har aviserat att hon vill sluta sista
december. Jeanette kontaktar Anna-Maja och gör en ny förfrågan om hon kan kvarstå under
våren. Arbetsgruppen för ny hemsida sfvh.nu kommer att lägga fram ett underlag till
rekommendation efter sin slutrapport som är planerad 2009-02-13.
§ 3.
Inkommna skrivelser
Brev från Christina Johansson Skövde som inkom 2007-07-09 där frågan om: ”Utgör
madrasser någon risk för smittspridning inom svensk sjukvård” och ” Vid hög permiabilitet
finns det då risk för tillväxt av mikroorganismer ” Förfrågan är nu besvarad av Anna
Hambraeus, Docent f.d. överläkare i vårdhygien den 12/10 2008 och lades till handlingarna.
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Mail från Petri Haapiainen 2008-10-14 där Petri ger förslag om att arrangera
lunchsymposium under SFVHs studiedagar. Styrelsen kom fram till att vi avstår att
arrangera i år med detta upplägg. Orsak: svårt att locka med föreläsning eftersom lunch ingår i
avgiften och att lunchen även ger möjlighet att skapa nätverkskontakter. Ann Tammelin
svarar.
Brev från Lasse Hellström 080707 som i sitt brev tog upp problematiken kring
samförpackning av sterila medicintekniska produkter med andra förrådsprodukter. Svar är
skickat till Lasse Hällström och lades till handlingarna (FYFFE är en rekommendation. Vi finner att detta är ett
lokalt distributionsproblem som förekommer nationellt, dvs den grossist eller 3:e parts logistiker som landstinget anlitar blandar godset. Vi
anser att de mest effektiva insatserna är de som införs på lokal landstingsverksamhets- och enhetsnivå. Det viktigaste är därför att i
kravspecifikationen vid landstingensupphandling, ange hur förpackning skall ske av leverantör till centraldepå.Då kan
upphandlingsavdelningen kräva att leverantörerna packar enligt kravspecifikationen.
De tillverkare som levererar sterila medicintekniska produkter samförpackade med produkter med varierande renhetsgrader bör kontaktas,
gärna skriftligen, av centraldepån/materialdepån eller av den som iakttagit denna avvikelse. Det är ju bedömt som en risk och bör därför
hanteras som en avvikelse. Rutinerna i avemballeringsrummen bör säkerställas av kvalitetsansvarig.)

Mail från Sofia Solder, Marknadsassistent, Fresenius Kabi som inkom 2008-10-17 med
en förfrågan om det finns koncensus om dubbeldusch? ”I Socialstyrelsens skrift står det bland annat:Preoperativ
helkroppstvätt 3-5 ggr med klorhexidintvål för att förebygga postoperativa infektioner för patienter som genomgår kärlkirurgi, ortopedisk
kirurgi, hjärtkirurgi eller annan kirurgi där hudbakterier kan orsaka allvarliga Ned Karter från SKL och Gudrun Skoglund, Peter
kontaktarinfektioner Hämtat från kapitlet, desinfektion av hud och slemhinnor ur socialstyrelsens skrift ”Att förebygga vårdrelaterade
infektioner - ett kunskapsunderlag” (ISBN 91-85482-14-5)”.Ann

tog upp om att förpackning inte är doserad till
rekommendationen som finns idag finns inför preoperativ förberedelse inför operation.
Kostnad drabbar patienten. Styrelsen lägger som förslag att föreslå Catarina Åneman och
Göran Hedin att titta på problematiken kring förpackningsproblematiken och att de förslagsvis
kontaktar företaget som tar fram rätt dosering i varje förpackning. Ann kontaktar Göran och
Catarina.
Remiss 6353 (Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 6: Frystorkningsproppar till
infusionsflaskor). Inget vårdhygienisk . Heinrich och Mari svarar (Heinrich kommer att överta
remissansvaret from november 2008).
§4.
Rapport från Arbetsgrupper

SODA Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen
Redovisning av arbetet som fortgår inom de två arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 arbetar med att
ta fram ett Kunskapsunderlag/material för interaktiv och kvalitetssäkrad utbildning inom
värme desinfektion. Det har visat sig att det är ett dyrt projekt att ta fram nätbaserad
utbildning. Arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att jobba vidare, mer finns att läsa i
minnesanteckningar från SODA 2008-10-02. Arbetsgrupp 2 redovisade och ventilerade med
hela arbetsgruppen kring förslag på dokumentet " Nationella riktlinjer för validering,
upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol- och
diskdesinfektorer”. Arbetsgruppen har fått synpunkter och ska revidera. Lars skickar ut
reviderad upplaga under november. Teknikerna som ingår i arbetsgrupp 2 visade checklistor
som även de behöver revideras. Nytt möte är inplanerat 2008-11-13 med båda grupperna.
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BOV
Rolf Lundholm är ordförande i arbetsgruppen som inom kort startar en allmän genomgång,
revidering och uppdatering av BOV dokumentet. Kontakt kommer att ske med tidigare
medlemmar ur BOV och göra en förfrågan om att ingå i den nya BOV, start november 08.
BOV kommer att ligga som grund och ingå i Expertgruppen God hygienisk standard. Rolf
inkommer med Projektplan under hösten.
DISTER
Inget att rapportera
KOV, Kunskapsunderlag Operationssalsventilation
Peter Karlfors på SIS har skickat ut en inbjudan till uppstartsseminarium: Svensk standard
gällande operationsrum – inriktning på renhet och ventilation. Onsdagen den 12 november,
2008. Plats Södersjukhuset, Årsta Aula, Jägargatan 20, Stockholm.
Anna Hamreus meddelar att genom denna inbjudan kommer inte arbetsgruppen KOV att
starta utan arbetet kommer att ingå i SIS standardiseringsarbete som därmed tar ett
helhetsgrepp kring operationssalen.
Peter Karlfors skriver i sin inbjudan ”De svenska sjukhusens operationsavdelningar står inför stora renoverings- och
ombyggnadsbehov vilket innefattar bl.a. ventilationsanläggningarna. Det finns idag inga lagstadgade krav hur operationsrum ska ventileras
med avseende på renhet och området saknar idag svenska standarder. Tidigare fanns ett antal Spri rapporter i ämnet men dessa har några år
på nacken och ger inte full vägledning i rådande teknikläge samt går inte längre att köpa. SIS initierar därför ett arbete att ta fram nationella
riktlinjer inom området.
Riktlinjerna bör ge vägledning i om och nybyggnadsprojekt med fokus på ventilation av operationsrum samt kringliggande faktorer såsom
klädsystem och logistik för att uppnå en lämplig hygiennivå och därmed ökad patientsäkerhet. Standarden/riktlinjerna bör ge en för svensk
sjukvård kostnadseffektiv lösning som ska vara applicerbar generellt på operationsrum inom alla nivåer av verksamhet. SIS erbjuder alla
intresserade att delta i arbetet med denna standard/riktlinjer”.

Styrelsen beslutade att SFVH kommer anmäla och
betala för 2 st deltagare som ska ingå i SIS standardiseringsarbete gällande
operationsventilation..
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer
Birgitta Lönnberg rapporterade att protokollet är i stort sett klart, några justeringar kvarstår.
Protokoll kommer att ligga på www.sfvh.nu inom kort.

Arbetsgrupp för ny hemsida sfvh .nu
Jeanette Charpentier presenterade projektplan för Arbetsgruppen för ny hemsida sfvh.nu.
Målet är att ta fram en rekommendation som kan ligga till grund för en ny plattform och
utformning av SFVH:s nya hemsida. Jeanette Charpentier är sammankallande och
arbetsgruppen består även av Anita Johansson, Hygiensjuksköterska, Gävle, Elisabet
Almqvist, Hygiensjuksköterska, Stockholm, Ingrid Olsson, Hygientandsköterska, Halmstad,
Sanna Bozic, Sterilcentralen, Malmö (UMAS), Jeanette Charpentier, Marknadschef, 3M,
Stockholm, Henrik Staberg, Konsult Know IT, Göteborg, Läkarsektionen saknas ännu eller
representant kallas in vid behov. Smittskyddsektionen saknas ännu eller representant kallas in
vid behov. Projektplanen godkändes 2008-10-22 och lades till handlingarna.
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Arbetsgrupp Hygienpriset
Birgitta Lönnberg som är sammankallande för arbetsgruppen föredrog projektplan för
arbetsgruppen. Målet är att dela ut hygienpriset 2009 på SFVHs studiedagar. Priset tillfaller
organisation/företag/arbetsplats eller enskild person inom vård, tandvård eller omsorg, som
gjort betydande insatser för att åstadkomma förändringar och bibehålla gjorda förbättringar
inom hygienområdet. Birgitta Lönnberg är sammankallande för arbetsgruppen, gruppen består
även av Kerstin Mannerquist, rikshygiensjuksköterska, och Inger Spencer, tandvården, Peter
Thore (sekreterare), Hans- Åke Johansson, Mumlan Nyhlin. Syftet med arbetsgruppen är att
öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner inom vård, tandvård och
omsorg, såväl offentlig som privat.
Projektplanen godkändes 2008-10-22 och lades till handlingarna.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning.
Agneta Sjögren har tackat ja till att vara sammankallande för arbetsgruppen. Agneta önskar
hjälp med att ge förslag på sammansättning av arbetsgruppen, styrelsen tog upp om hur viktigt
det är med allas delaktighet i ett dokument som detta. Ann Tammelin kommer att kontakta
Hygiensjuksköterskesektionen och Läkarsektionen för att be om namnförslag. Styrelsen och
Agneta Sjögren gör gemensamt ett urval. En projektplan ska in för godkännande innan start
till Styrelsen.
§ 5.
Datum och plats för möte med sektionsstyrelserna januari 2009
Förslag på möte 2009-01-29 (inleder med styrelsemöte 8.30-10.00) 10.00-15.00 med
sektionerna och styrelsemötet 2009-01-28 kl 10.00-17.00. Ann skriver inbjudan och skickar
till sektionerna.
§ 6.
Revidering av SFVH:s stadgar
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte
§7.
Hygiensjuksköterskesektionen – reviderade stadgar
Godkänner stadgarna i denna form och lade till handlingarna. Mari kontaktar Lotta Helgius.
§ 8.
Ansökan om att SFVH blir en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte
§ 9.
Socialstyrelsens Expertgrupper: God hygienisk standard
SoS har utsett en expertgrupp bestående av personer inom vårdhygien/smittskydd/tandvård
för att sammanställa ett kunskapsunderlag om lokalers egenskaper och utrustning för att
förebygga vårdrelaterade infektioner. Under ledning av Inger Riesenfeld-Örn kommer
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gruppens deltagare kommer att ta fram kunskapsunderlag som ska gå ut på remiss externt med
övrigt material avseende god hygienisk standard.
Första mötet som var i Socialstyrelsens lokaler 2008-09-30 inleddes med att inventera vad
som menas med God hygienisk standard för Lokaler och Utrustning. Inventering gjordes av
befintliga dokument, lagar och författningar. Byggenskap och Vårdhygien (BOV), Rolf
Lundholm tog upp om att dokumentet ska revideras med start i november. BOV finns på
föreningens webbplats www.sfvh.nu. Två arbetsgrupper bildades, lokaler där Peter Landbeck
valdes som sammankallande och för utrustning valdes Lars Asterborg som sammankallande.
Gruppen kommer att samla in material under hösten, nytt möte är inplanerat på
SoS 2008-02-05.
Socialstyrelsen har också tillsatt en referensgrupp för att definiera vårdhygienisk kompetens.
Gruppen har haft ett möte i september.
§ 10.
NVH – vad händer och hur går vi vidare?
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte
§ 11.
Upphandling – skrivelse från VG-region
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte
§ 12.
Översättning till engelska av dokumentet Låneinstrument
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte
§ 13.
SFVH och SIS
Styrelsen samtalade om på vilket uppdrag varje person har när vi medverkar i SIS
arbetsgrupper. Styrelsen kom fram till att var och en sitter på uppdrag av sitt yrkeskunnande
och betalas av t.ex. SKL, Vårdförbundet mfl. För att få vara med och påverka måste en avgift
erläggas till SIS. Styrelsen kommer att ta beslut på kommande styrelsemöte om SFVH ska
anmäla och betala för två deltagare från SFVH för att därmed kunna utse egna experter som
kan ingå i SIS standardiseringsarbete.
§14.
Ekonomisk rapport
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte, Gunilla Prejer, vår kassör har anmält förhinder.
§15.
Datum för kommande styrelsemöte
2008-12-03 kl 10.00-16.00. Styrelsemöte, Läkarsällskapet, Stockholm
2009-01-28 Styrelsemöte, kl 10.00-17.00,Tanto på Södersjukhuset
2009-01-29 Träff med representanter från sektionernas styrelser kl. 10.00- 15.00, Styrelsen
träffas och gör en kort summering mellan 15.00-16.00, Tanto på Södersjukhuset
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2009-03-04, kl 10.00-16.00, Läkarsällskapet
2009-04-19, inför studiedagarna i Södertälje
2009-05-27, kl 10.00-16.00. Läkarsällskapet
Konferenser kalender:
IFIC i Chile 14-17 oktober 2008: Mari Banck rapporterade kort om inspirerande möte och
dagar.
Norges hygiendagar i Ålesund 14-16 oktober: Birgitta Lönnberg rapporterade kort om
välarrangerade dagar.
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.
§ 16.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 17.
Mötets avslutande:
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete.

Mari Banck
Sekreterare SFVH:s styrelse
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