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Minnesanteckningar från SFVH: s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2009-01-28 
 
Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Raija Helisoja, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, 
Birgitta Lönnberg, Gunilla Prejer och Mari Banck 
 
Förhindrad: Inger Spencer och Heinrich von Fircks 
 
§ 1.  
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 3 december granskades, godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 2.  
Genomgång av ärendelista 
Rapport som framkom när ärendelistan presenterades: 
Ingemar Qvarfordt rapporterade från möte den 23 januari med rektor Göran Bondjers på NHV 
(Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap). Mötet ägde rum i Göteborg på NHV, Ann 
Tammelin och Ingemar Qvarfordt tog upp frågor för att få klarhet i vilken status utbildningen 
kommer att ha i framtiden. Ingemar och Ann delgav styrelsen att mötet var givande och ingav 
framtidstro. Ingemar kommer att skriva ihop en sammanfattning för information från mötet 
till berörda sektioner samt informera på SFVH studiedagar i april. 
 
§ 3. 
Inkomna skrivelser 
Remisser från SIS  
Remisser som inkommit berör inget vårdhygieniskt område utan ses över på grund av en 
harmonisering med gällande direktiv (det nya tillägget till EU Directive 93/42/EEC on 
medical devices och om produkten klassas som maskin enligt Directive 2006/42/EC on 
Machinery). Heinrich besvarar remisser till SIS.  
 
§ 4.  
Rapport från Arbetsgrupper 
SODA Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen 

Mari Banck rapporterade att arbetet fortgår enligt plan 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 en Nationell 
utbildningsplan. Arbetsgrupp 2 arbetar vidare med Nationella riktlinjer för validering, 
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upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol- och 
diskdesinfektorer. Nästa möte är den 3 februari i Göteborg, där leverantörer och 
arbetsgrupperna träffas för gemensam genomgång av framtagna riktlinjer. Arbetsgrupp 3 är 
under bildande, Lena Nilsson kommer att vara sammankallande. Gruppens arbete kommer 
under våren att ta fram övergripande kravspecifikationer inför upphandling av spol och 
diskdesinfektorer. 

BOV  

Rolf Lundholm är sammankallande för arbetsgruppen. BOV (byggenskap och vårdhygien) har 
haft ett första möte den 26 januari och deras arbete kommer att ligga till grund för material till 
Socialstyrelsens expertgrupp, God hygienisk standard med avseende på lokaler. Gruppen 
består av Ulrika Ransjö, Uppsala, Lena Nilsson, Växsjö, Anna Hambraeus Stockholm, Per 
EW Nilsson, Stockholm, Katarina Madehall, Växjö. Arbetsgruppen kommer att presentera en 
remissversion på SFVH: s studiedagar. Projektplan har ännu inte inkommit till SFVH.   
 
KOV 
Ann Tammelin rapporterade att Arbetsgruppen KOV, (Kunskapsunderlag 
Operationssalsventilation) inte kommer att starta, arbetsgruppen kommer att ingå SIS 
arbetsgrupp. Peter Carlfors, projektledare inom SIS kommer att fram underlag eller en 
”standard” på renhet och ventilation av operationsrum. Projektavgift för att ingå i 
arbetsgruppen uppgår till 25 000 kr/pers per år. Det finns intresserade och ett nytt möte är 
inplanerad under våren. Förslag från SFVH är att Anna Hambreus ska representera SFVH. 
Finansiering av projektavgift för deltagandet i arbetsgruppen kommer SFVH stå för.  
 
Arbetsgrupp för ny hemsida sfvh.nu 
Jeanette Charpentier rapporterade från arbetsgruppen. Arbetet löper enligt plan. 
Arbetsgruppen har tagit fram en test site och har även påbörjat en mall för hemsidan i 
Publisher för vidare utveckling. Förslag på hemsidans upplägg kommer att presenteras för 
styrelsen på nästa styrelsemöte i mars. Under en övergång får SFVH arbeta med två hemsidor. 
Arbetsgruppen ger förslag på att byta domännamn från www.sfh.nu till www.sfvh.se. Bytet 
innebär en merkostnad på 40 kr/mån. Jeanette har fortlöpande kontakt med Anna-Maja för att 
under pågående arbete med ny hemsida kunna använda den nuvarande www.sfvh.nu.  
 
Arbetsgrupp Hygienpriset  
Birgitta Lönnberg rapporterade arbetet löper enligt plan och ansökan till Hygienpriset nu 
börjar spridas till organisationer och arbetsplatser utifrån inkomna sändlistor. Socialminister 
Göran Hägglund kommer att dela ut hygienpriset på SFV: s studiedagar tisdagen den 21 april 
2009.  
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Agneta Sjögren som är sammankallande för arbetsgruppen har aviserat att hon inte antar 
uppdraget. Ann Tammelin rapporterade att en efterträdare snarast bör utses eftersom 
arbetsguppen har fått STRAMA pengar beviljade på 50 000 kr. Arbetsgruppen som nu är 
framtagen är nationellt representativa och följande personer ingår i arbetsgruppen: Hans 
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Ahrne, hygienläkare, Borås, Ingrid Ekfeldt, hygiensjuksköterska, Göteborg, Gunnar 
Hagström, hygiensjuksköterska, Örebro, Lasse Hellström, hygiensjuksköterska, Karlskrona, 
Kia Karlman, hygienläkare, Boden, Monica Ling-Roos, hygiensjuksköterska, Stockholm, 
Karin Medin, hygiensjuksköterska, Gävle, Inga-Britt Svartholm, hygiensjuksköterska, 
Östersund. Projektplan ska in till SFVH för godkännande innan start. 
 
DISTER 

Lennart Sjöberg som är sammankallade för arbetsgruppen. Lennart föreslår att DISTER ska 
upphöra som arbetsgrupp. Gruppen har inte haft den funktion som den var ämnad för vid 
bildandet. Idag finns en inarbetad rutin för hur SFVH svarar på inkomna remisser från SIS 
samt att styrelsen idag är väl representerad in mot SIS. Beslut: Styrelsen beslutade enligt 
Lennart Sjöbergs förslag att arbetsgruppen DISTER ska upphöra som arbetsgrupp. 

 

HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) 
Inger Spencer är sammankallande för HITÅT. Inger Spencer var förhindrad inför dagens 
styrelsemöte. Arbetsgruppen består 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. Projekt plan är 
inlämnad till styrelsen. Projektplanens godkännande bordlades till nästa styrelsemöte.  
rapportera.  

 
SFVH s Studiedagar  
Mari Banck rapporterade att arbetet inför studiedagarna fortgår enligt tidsplan. 
Förslag till SFVH program visades och diskuterades. Styrelsen gav sitt godkännande till 
arbetsgruppens förslag till program och till arbetsgruppens fortsatta arbete. 
 
§ 5. 
Revidering av SFVH: s stadgar 
Gunilla Prejer och Raija Helisoja har påbörjat arbetet med att se över stadgarna. Revidering 
visades för styrelsen. Gunilla och Raija får fortsatt uppdrag att se över stadgarna och 
redovisas på nästa styrelsemöte. 
 

§ 6. 
Ekonomisk rapport 
Gunilla Prejer gav en ekonomisk rapport som visar att kostnaderna har ökat på grund av 
arbetsgrupper som nu jobbar intensivt. 
Förändring av årsavgift för företagsansluten medlem diskuterades och förslag om att samma 
årsavgift ska gälla för företagsansluten som för enskild medlem ska gälla. Årsavgiften är idag 
150 kr för enskild medlem och 400 kr för företagsansluten. Förslag från styrelsen är att alla 
betalar samma avgift d.v.s. 200 kr för år 2010, orsaken till denna höjning är en tidigare 
rekommendation från föreningens revisor att medlemsavgifterna skall täcka styrelsens arbete. 
Denna höjning på 50 kr, täcker inte fullt ut styrelsens kostnader men höjningen är rimlig 
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utifrån föreningens ekonomi. Vidare diskuterades vart pengarna går till inom föreningen. 
Fördelningen har varit oklar men följande uppdelning diskuterades.   

• Hela utställningsavgiften och del av konferens avgiften för studiedagarna ska täcka 
kostnad för studiedagarna och dess arbetsgrupp.  

• Del av konferensavgift ska balanseras mot utgifter för arbetsgrupper och SFVH: s 
hemsida. 

• Medlemsavgift bör på sikt täcka styrelsens kostnader.  
 

§ 7. 
Rapport från Konferenser 
Gunilla Prejer representerade SFVH på de Danska studiedagarna, Nyborg 12-14 november. 
Birgitta Lönnberg representerade SFVH på de Norska studiedagarna i Ålesund 14-16 oktober.  
Mari Banck representerade SFVH på IFIC i Chile 14-17 oktober.    
 

§ 8. 
Hedersmedlem 
Styrelsen diskuterade ”Hedersmedlem” begreppet. Enligt SFVH: s stadgar finns inte 
begreppet beskrivet. Beslut: Styrelsen beslutade att begreppet ”Hedersmedlem” inte bör 
finnas. Underlag till beslut är att det är svårt att definiera krav för att bli ”hedersmedlem”.  
Styrelsen tog upp även upp frågan som framkommit om ej yrkesverksamma medlemmar ska 
få en subventionerad konferensavgift. Beslut: Styrelsen beslutade att konferensavgift för ej 
yrkesverksamma medlemmar inte ska subventioneras. Underlag till beslut är en administrativ 
omöjlighet att veta om personerna är yrkesverksamma eller ej. 
 
§ 9. 
Dubbeldusch 
Mail från Sofia Solder, Marknadsassistent, Fresenius Kabi som inkom 2008-10-17 med 
en förfrågan om det finns koncensus om dubbeldusch? Frågan bordlades till nästa 
styrelsemöte. 
 
§ 10. 
Diarieföring SFVH 
Presentation av framtagen enkel diarieföringsrutin för SFVH bordlades till nästa styrelsemöte.  
 
§ 11. 
Arvode för arbetsgruppsmedverkan  
Arvodesförfråga för att delta i arbetsgrupper diskuterades. Beslut: Styrelsen tog ett 
principbeslut att arvode inte ska utgå till personer som ingår i arbetsgrupper inom SFVH. 
 
§ 12 
Stipendium 
En stipendium förfrågan från KaVo inom dentalteknik har inkommit till SFVH till fortsatt 
utdelade av 10 000 kr. Frågan remiteras till Inger Spencer som representerar tandvården och 
som kontaktar KaVo för vidare utredning. 



 

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

 
§ 13 
Hygienpriset 
Rapport från Hygienpriser finns under punkt 4, Rapport från arbetsgrupper, Arbetsgrupp 
Hygienpriset. 
 
§ 14 
Översättning av Riktlinjer av låneinstrument 
En förfrågan om att SFVH ska bekosta översättning av Riktlinjer av Låneinstrument till 
engelska har inkommit. Riktlinjer för låneinstrument ligger på www.SFVH.nu och 
användandet ute i verksamheterna pågår. Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna offerten 
från CBC konsult för översättning av Låneinstrument till en kostnad av 3975 kr. 
 
§ 15 
Övriga frågor  
SFVH: s logga 
Förfrågan från Sterilsektionen om SFVH logga kan finnas med på Sterilsektionens film. 
Styrelsen ser det positivt till att SFVH: s logga ska finnas med på Sterilsektionens film.  
 
Primärvårdens Nyheter 
Jeanette Charpentier rapporterade att hon har blivit kontaktad av redaktion för tidskriften 
”Primärvårdens nyheter”. Förfrågan har ställts till SFVH om föreningen/föreningens 
medlemmar kan bidra/medverka till framtagande av underlag inom vårdhygieniskt område i 
form av en bilaga till Primärvårdens nyheter. Styrelsen är positiv till att medverka till 
framtagande av denna bilaga. Jeanette återkopplar till redaktionen. 
 
Ej sektionsanslutna medlemmar 
Det har kommit fram att medlemmar som inte är sektionsanslutna inte uppdateras på samma 
sätt som sektionsanslutna medlemmar. Hur når vi ut till medlemmar som inte är 
sektionsanslutna? Olika alternativ diskuterades men styrelsen enades om att SFVH: s nya 
hemsidan som är på gång ska användas för denna typ av all medlemsinformation. Beslut: 
Styrelsen beslutade att information ska finnas på hemsidan för alla medlemmar inom SFVH.  
 
§ 16 
Mötets avslutande: 
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2009-03-04, kl 10.00-16.00, Läkarsällskapet 
2009-04-19, kl 12.00 Styrelsemöte i Södertälje 
2009-05-27, kl 10.00-16.00. Läkarsällskapet 
 
Mari Banck 
Sekreterare för SFVH:s styrelse 


