Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 08 12 03
Plats: Svenska Läkaresällskapet. Stockholm.
Närvarande: Ann Tammelin, Raija Helisoja, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt,
Birgitta Lönnberg, Gunilla Prejer, Heinrich von Fircks och Mari Banck
§1.
Föregående protokoll
Föregående minnesanteckning från 22 oktober granskades och godkändes och lades till
handlingarna.
§ 2.
Inkomna skrivelser
Remisser från SIS 6383, 6448, 6448-6462, 6472-6479 6481, 6482, 6486 Remisser som
inkommit gäller Anestesi och respiratorutrustning. Remisserna berör inget vårdhygieniskt
område utan ses över för att harmonisera med gällande direktiv. Heinrich besvarar remisserna
till SIS.
Brev från Arbetsmiljöverket
Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen om
föreskrifterna. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast 20 mars
2009. SFVH diskuterade om det är något som kan tas upp på SFVH studiedagar 2009. Raija
läser igenom ser om det är ett lämpligt område inför vårens studiedagar samt svarar
Arbetsmiljöverket.
§3.
Rapport från Arbetsgrupper
SODA Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen
Arbetet som fortgår inom de två arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 arbetar med att ta fram
Nationell Utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området
Värmedesinfektion. ”Körkort för spol- och diskdesinfektorer”. Projektansökan till STAMA är
skickad till Barbro Isaksson. Ansökan ligger på 70 000 kr för arbetsgrupp 1 fortsatta arbete
med att ta fram Nationell utbildningsplan. Arbetsgrupp 2 arbetar vidare med Nationella
riktlinjer för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll
av spol- och diskdesinfektorer. Arbetsgruppen har fått synpunkter och ny träff är inplanerad
den 11/12 för en slutlig revidering.
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BOV
Rolf Lundholm är ordförande i arbetsgruppen. Projektplan har ännu inte inkommit till SFVH.
BOV kommer att ligga till grund för material till Socialstyrelsens expertgrupp God hygienisk
standard med avseende på lokaler.
KOV
Peter Carlfors på SIS bjöd in till ett Uppstarts seminarium onsdagen den 12 november, 2008
på Södersjukhuset. Ämnet för dagen var: Svensk standard gällande operationsrum – inriktning
på renhet och ventilation. Ann Tammelin rapporterar från seminariet. SIS har inte för avsikt
att utforma underlag till en standard som är brukligt. Den kommer att utformas som ett
kunskapsunderlag. En förfrågan har gått ut om vilka som vill ingå i gruppen. SFVH är
intresserad att ingå i arbetsgruppen. Förslag från SFVH är att Ulrika Ransjö och Anna
Hambreus ska representera SFVH. Finansiering för deltagandet i arbetsgruppen kommer
SFVH att bekosta. Arbetsgruppen KOV, (Kunskapsunderlag Operationssalsventilation)
kommer nu att läggas ner och ingår numera i SIS arbetsgrupp.
Arbetsgrupp för ny hemsida sfvh .nu
Jeanette Charpentier som är sammankallande för arbetsgruppen rapporterade följande:
Arbetsgruppen har jobbat intensivt under hösten. Per Nilsson har tillkommit i arbetsgruppen.
Sanna Boznic kommer inte att ingå fortsättnings i gruppen. Jeanette presenterade möjliga
lösningar på hemsideplattform för SFVH:
1. Enkel manuell publicering med koppling till Sharepoint,
2. Avancerat webbpubliceringssystem, EPiServer och enkelt webbpubliceringssystem
3. Google apps, http://www.google.com/a/. Google plattformen som var en ”gratis” plattform.
Arbetsgruppen föreslår att vi inte ska jobba vidare med Google plattformen, denna plattform
kräver mycket konsult tid för att kunna hållas levande. SFVH har fått in Offert från EPIserver
via Know IT. Jeanett redovisade offerten. SFVH diskuterade de olika förslagen. Eftersom
medlemmarna under många år har efterfrågat en bra hemsida så kommer arbetsgruppen
prioritera framtagandet av offertgodkännande. SFVH tror på att gå vidare med EPIserver
konceptet och Jeanette har fått godkännande att jobba vidare med KnowIT och EPIserver
offerten. Jeanette kontaktar Anna-Maja för att höra om hon kan fortsätta uppdraget under
våren tills vi löst samarbetet med ny webbdesigner för SFVH:s hemsida.
Arbetsgrupp Hygienpriset
Birgitta Lönnberg som är sammankallande för arbetsgruppen. Birgitta rapporterade om hur
viktigt det är att nå ut till rätt personer, organisationer och arbetsplatser angående information
om Hygienpriset. Arbetsgruppen kommer att jobbar vidare med att ta fram sändlistor. Birgitta
återkommer mer om detta på nästa styrelsemöte. Värt att notera är att Socialminister Göran
Hägglund kommer att dela ut hygienpriset på SFVHs studiedagar tisdagen den 21 april 2009.
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer
Birgitta Lönnberg rapporterade från nätverksverksgruppens möte. Följande frågor kom till
SFVH från nätverksgruppen efter deras möte. Fråga ett: Varför gick inte protokollet (för
SAIC Swedish Association for Infection Control
Org. nr: 802438-1702
Bankgiro: 5396-3690

hygienrond i särskilda boenden) ut på remiss till nätverksgruppen? SFVH tog upp frågan och
eftersom frågan riktar sig till arbetsgruppen för protokollet skickar Ann frågan vidare till
Marie Eriksson som är sammankallande för arbetsgruppen Protokoll för vårdhygienisk
standard i särskilda boendeformer. Fråga två: Hur ska det framtida samarbetet se ut gällande
dokument och arbetsgrupper. SFVH har sett över samverkansformer för framtagande av
dokument och arbetsgrupper. Ann kommer att svara nätverksgruppen.
Protokollet ligger nu på www.sfvh.nu.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning.
Agneta Sjögren är sammankallande för arbetsgruppen. En projektplan ska in för godkännande
innan start till SFVH. Brev har gått ut till Hygiensjuksköterskesektionen och Läkarsektionen
som har haft kort om tid på sig för att ta fram namnförslag till arbetsgruppen. SFVH stödjer
Hygiensjuksköterskornas förslag att de får jobbar vidare med att ta fram namnförslag.
Därefter ska SFVH och Agneta Sjögren kunna ta fram personer som är Nationellt
representativa för arbetsgruppen. Läkarsektionen har ännu inte inkommit med namnförslag.
SFVH söker pengar för arbetsgruppen och vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna ta del
av STRAMA pengar. Enligt information från Barbro Isaksson behövs en projektplan samt
namngivna deltagare till arbetsgruppen inkomma till STRAMA. Arbetet kan då påbörjas och
Gunilla Prejer kan skicka faktura till Kristina Lundh. 50 000 kr är avsatta till arbetsgruppen
om kriterierna uppfylls.
DISTER
Inget att rapportera
HITÅT(Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)
HITÅT är en ny arbetsgrupp som är under bildande. Inger presenterade projektplanen för
arbetsgruppen. Styrelsen gick noggrant igenom projektplanen och gav förslag på ändringar för
att inte projektet ska bli för stort. Inger återkomma med ny projektplan som ska gälla för 2009
och inte för 18 månader som projektansökan tidigare angav. Inger Spencer är
sammankallande. Gruppen kommer även att bestå av Jan Johansson Tandläkare Dental
Vision, Peter Lundholm Tandläkare Hygienansvarig FTV Stockholm, Daniel Rulli W&H
Nordic, Hans Sjöberg DAB Dental, och Mikael Zimmerman docent BZB Care Systems.
§ 4.
SFVH möte med Sektionsstyrelserna i januari 2009
Inbjudan till mötet med sektionerna har skickats. Mötet kommer att äga rum 2009-01-29, kl
10.00-15.00 på Södersjukhuset i Stockholm.
Jeanette tog upp frågan om vi fortsättningsvis ska bjuda Joacim Lindoff, VD,Getinge Sverige
AB som är ordförande i Swedish Medtech. Bildande av hygiensektion inom Swedish Medtech
pågå. Hygiensektionen kommer då att vara en sektion inom SFVH för leverantörerna. SFVH
ser det värdefullt att denna sektion bildas inom en snar framtid. SFVH beslutar att bjuda in
Joacim Lindoff.
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§ 5.
Revidering av SFVH:s stadgar
Stadgarna för SFVH behöver revideras. Frågan bordlade i avvaktan på
Hygiensjuksköterskornas svar på att bli en allmännyttig förening. Gunilla kontaktar Lotta
Helgius. Gunilla Prejer och Raija Helisoja ser över stadgarna inför nästa styrelsemöte.
§ 6.
Ansökan om att SFVH blir en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet
Ann redogjorde för SFVH:s ansökan. Svaret från SLS var att det måste vara minst 50
medlemmar och styrelsen ska bestå av personer som är medlemmar i SLS. Nytt förslag från
SFVH är att Hygienläkarsektionen ska ansöka om att bli associerad förening. Dessförinnan
bör de byta namn till Läkarsektionen och erbjuda smittskyddsläkare att bli medlemmar. Ann
skickar brev till Rolf Lundholm där hon redogör för detta förslag. Orsaken till denna satsning
är att SFVH på detta sätt får möjlighet att presentera sig på SLS Riksstämma
("Läkarstämman") och att där också presentera vetenskapliga resultat inom det
vårdhygieniska området. Styrelsen ställer sig bakom detta förslag.
§ 7.
Socialstyrelsens Expertgruppen: God hygienisk standard
I och med regeringens proposition och efterföljande förändringar i bl.a. Hälso- och
sjukvårdslagen infördes begreppet ”god hygienisk standard” (GHS). Detta berör bl.a: lokaler,
utrustning, tillgång till vårdhygienisk kompetens, samt hur vården planeras och organiseras.
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
gruppens deltagare kommer att ta fram kunskapsunderlag som ska gå ut på remiss externt med
övrigt material avseende god hygienisk standard. Två arbetsgrupper bildades, lokaler där
Peter Landbeck valdes som sammankallande och för utrustning valdes Lars Asterborg som
sammankallande. Gruppen kommer att samla in material. Nytt möte är inplanerat på SoS
2008-02-05. God hygienisk standard avseende vårdhygienisk kompetens är ytterligare ett
område som ska belysas. Socialstyrelsen har tidigare tolkat att ”vårdhygienisk kompetens”
som propositionen anger att vårdgivare/verksamheter behöver tillgång till, inte avser
individuell expertis, utan innefattar en övergripande kompetens hos en grupp eller
organisation. Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag till vad som menas med vårdhygienisk
kompetens.
§ 8.
NVH - Nordiska högskolan för vårdvetenskap
Ingemar Qvarfordt som representerar SFVH i den nordiska arbetsgruppen/programkommittén
gav en rapport om hur utbildningen fortgår. Ingemar kommer att träffa rektorn för NVH för
att reda ut vilken status utbildningen har i framtiden. Ingemar återkommer efter inplanerat
möte. Ambitionen är att få en långsiktig garanterad utbildning som ges kontinuerligt en gång
per år under Nordisk utformning. Utbildningen är idag garanterad till år 2010.
§ 9.
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Upphandling - Skrivelse från

VG-region, S089, underskrivet av Läkare och sjuksköterskor
inom enheterna för vårdhygien/infektionshygien i Västra Götaland, Lisbeth Karlsson,
Överläkare, Vårdhygien, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås där de skriver i sitt brev:

”Fördragsamhet med handdesinfektionsmedlet är en viktig faktor som påverkar följsamheten. Alkoholbaserade
handdesinfektionsmedel kan innehålla en eller flera alkoholer med viss variation i koncentration. Innehåll och
komposition av mjukgörande substans kan också variera. Upplevelsen av hudtolerans kan därför vara olika för
produkter som uppfyller standarden för mikrobiell avdödning även om det inte föreligger en regelrätt
överkänslighet. Med tanke på den absoluta nyckelroll som produkten handdesinfektionsmedel har för att hälsooch sjukvården skall leva upp till lagens krav och för att Västra Götalandsregionen skall kunna uppnå målen i
handlingsprogrammet är det väsentligt att handdesinfektionsmedlen tolereras väl. Det är därför rimligt och
önskvärt att det erbjuds goda valmöjligheter för de individer som upplever negativa effekter av en produkt”.
Lise-Lott Littunen, SLL Upphandling, Stockholm ger följande svar till VG regionen: ”I ditt
exempel så har VG valt en funktionsupphandling med ramavtal med fördelningsnyckel. Det är en variant att
verkligen få det billigaste alternativet per dos, men då ofta behovet är annat än det billigaste så finns det andra
alternativ. Ett ofta vald variant hos oss är att skapa positioner per behov och anta en leverantör/position. Då får
man en produkt av vardera - flytande, gel, etanol, isopropanol, pumpflaska, "Sterisol-system", vägghängt och
småflaskor i fickan etc. Men jag gissar att man väljer kombinationer såsom: handdesinfektionsmedel, flytande,
isopropanol, vägghängt, handdesinfektionsmedel, flytande, isopropanol, småflaskor i fickan,
handdesinfektionsmedel, flytande, isopropanol, pumpflaska, etc. Det lagen har blivit hårdare på är att vi kan inte
längre anta tre leverantörer och sedan själva välja vem vi ska handla av. SLL har en del upphandlingar på
annons, den finns på: www.upphandling.sll.se , där kan du se hur SLL valt att fråga. Ann kontaktar Catarina

Åneman, Göteborg, Ann skickar även svar till Lotta Helgius , ordförande för
Hygiensjuksköterskesektionen.
§10
Översättning dokumentet Låneinstrument till engelska
Margareta Werner har ställt en fråga till SFVH om att översätta Riktlinjer för Låneistrument.
Orsaken till förfrågan är att få följsamhet och förståelse även för utlänska kirurger och
leverantörer. SFVH ställer sig positiv till att översätta Riktlinjer för Låneistrument. Mari
återkommer med kostnadsförslag till SFVH.
§ 11.
Ekonomisk rapport
Avveckling av postgirot kommer att upphöra. Postgirot på alla mallar ska även tas bort.
§12.
Datum för kommande styrelsemöte
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.
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.
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§ 13.
Diarieföring SFVH
Mari presenterade en enkel diarieföringsrutin. Syftet med att diarieföra inom SFVH är att
handlingar diarieförs för att skapa ordning, kontroll, insyn samt för att garantera
medlemmarnas rätt att få tillgång till handlingar och för att kunna redovisa vilka
handlingar som finns hos SFVH. Diarieföringen är också ett verktyg för
SFVH:s ärendehandläggning. Mari kommer att skicka ut diarieföringsrutin till styrelsen för
synpunkter inför nästa styrelsemöte.
§ 14.
Ska SFVH anmäla ytterligare deltagare från SFVH att delta i SIS
standardiseringsarbetet?
Frågan bordlades. Avvaktar svar hur finansiering från SKL kommer att utformas framöver.
§ 15.
Övriga frågor
Representation i STRAMAS ledningsgrupp
Idag sitter Rolf Lundholm som representant från SFVH i STRAMA:s styrgrupp. Rolf har nu
sagt att han vill avgå efter 2008. Ann kommer att ta över representationen i STRAMAS
styrgrupp.
Smittskyddsutredningen
Utredningen ska framförallt se över rollerna för SMI och SoS men vill också höra SFVHs
synpunkter. Ann och Ingemar har fått tid att träffa utredningen den 11 december. SFVHs
huvudpunkter är att det bör finnas lagstöd för att det ska finnas en vårdhygienisk enhet i varje
län/region och att tillskapa specialistutbildning för sjuksköterskor och läkare inom smittskydd
och vårdhygien. Ann och Ingemar sätter ihop en skrivelse.
Rapport från Konferenser
Danska studiedagarna, Nyborg 12-14 november 2008
Rapporten från Gunilla Prejer bordlades till nästa styrelsemöte.
§ 16.
Mötets avslutande:
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete.

Mari Banck
Sekreterare för SFVH:s styrelse

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

