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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2009-03-04 
 
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm. 
 
Närvarande: Ann Tammelin, Raija Helisoja, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, 
Birgitta Lönnberg, Gunilla Prejer, Inger Spencer och Mari Banck 
Förhindrade:  Heinrich von Fircks  
 
§1.  
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckning från 28 januari 2009 som tidigare gått ut för godkännande till 
styrelsen, lades till handlingarna.  
 
§2.  
Genomgång av ärendelista 
Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan styrelsemöten. Listan 
redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§ 3. 
Inkomna skrivelser och remisser 
Remisser från SIS som inkommit.  

• Remiss 6762 (prEN ISO 14971:2007 - Tillämpning av ett system för riskhantering för 
medicintekniska produkter (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01) och   

• Remiss 6734 (prEN 14180:2008/A2 - Sterilisatorer för medicinskt bruk - 
Lågtemperatur ång- och formaldehyd sterilisatorer - Krav och provningsmetoder). 
Heinrich von Fircks handlägger inkomna remisser till SIS. 

 
§4.  
Rapport från Arbetsgrupper 
 
SODA Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen 

Catarina Åneman är ordförande för arbetsgruppen. Mari Banck rapporterade att 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 70000 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. Nästa möte är den 17  mars 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 
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under våren att ta fram övergripande kravspecifikationer inför upphandling av spol och 
diskdesinfektorer. 

 
BOV (byggegenskap och vårdhygien) 
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. Mari Banck rapporterade att BOV är inne i 
en intensiv fas av sitt arbete. Arbetet nu är att samla in material från vårdenheter i Sverige. 
Ambitionen är att arbetsgruppen kommer att presentera en remissversion på SFVH:s 
studiedagar. Under sommaren kommer dokumentet att gå ut på remiss. Ambitionen är att 
dokumentet ska vara klart under hösten 2009. BOV kommer att ligga till grund för material 
”God hygienisk standard med avseende på lokaler” till Socialstyrelsens expertgrupp. 
Arbetsgruppen BOV består av Ulrika Ransjö, Uppsala, Lena Nilsson, Växsjö, Anna 
Hambraeus Stockholm, Per EW Nilsson, Stockholm, Katarina Madehall, Växjö och Leif 
Larsson Göteborg. Projektplan har ännu inte inkommit till SFVH.   
 
Arbetsgrupp för ny hemsida sfvh .nu 
Jeanette Charpentier som är ordförande slutrapporterade från arbetsgruppen ny hemsidas möte 
den 13 februari 2009.  Domän sfvh.se är inköpt och kan användas direkt när hemsidan byggas 
upp. Den gamla sidan www.sfvh.nu kan då vara kvar i ett övergångsskifte. Jeanette visade en 
första sida på hemsidans upplägg och gick igenom offerten. Vi har även tagit del av ett förslag 
från Knowit och diskuterat frågan om ny hemsida. Kostnad för hemsidan är år 1: 138 900 kr, 
år 2 och framåt: 60 400 kr/ år. Projektledaren Henrik Staberg på Knowit ska vara den 
drivande när hemsidan startar. Tanken är att sekreterarna inom respektive sektion ska få 
utbildning och sköta ”sin hemsida”. Gunilla kontaktar webbansvarig Anna-Maj om att 
material från www.sfvh.nu ska samlas in och Knowit lägger in uppdaterat material på SFVH: 
s nya hemsida www.sfvh.se. 
SFVH beslutade:  

• Att godkänna Knowit offert och starta arbetet med en ny hemsida under våren 2009. 
• Att arbetsgruppen och Henrik Staberg för ny hemsida www.sfvh.se får utökat uppdrag 

att jobba i skarpt läge för hemsidan att strukturera upp vad och hur som ska läggas in 
på hemsidan.  

• Att Knowit ska jobba vidare med att ta fram projektplan för införande fasen för SFVH 
och sektionens sekreterare.  

• Att SFVH erbjuder sektionerna att ta del av www.sfvh.se och använda sidan för att nå 
ut med material till sektionens medlemmar. Utbildning ingår för respektive sektion 
men resor till och från utbildningstillfället bekostas av sektionen som deltar. 

 
DISTER (Standard för sterilisering och desinfektion) 
 Lennart Sjöberg är ordförande för arbetsgruppen. DISTER har bevakat remisser från SIS/TK 
349 Sterilisering av medicintekniska produkter och SIS/TK 355 Medicintekniska 
kvalitetssystem. Remisserna har avsett utrustningar och processer för desinfektion respektive 
sterilisering. Synpunkter har lämnats med utgångspunkt från vårdens behov och krav. 
Besvarade remisser har redovisats på SFVH:s årsmöten. Arbetsgruppen uppgift överförs till 
annan ordning enligt ”Remissgång för standarder inom SFVH” punkterna 3.2 och 3.3. Arbetet 
i arbetsgruppen är nu avslutad och slutrapport är inlämnad vid dagens styrelsemöte. 
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Arbetsgrupp Hygienpriset  
Birgitta Lönnberg är ordförande i arbetsgruppen. Inger Spencer rapporterade att det inkommit 
71 nomineringar till Hygienpriset. Priset ska tilldelas någon eller några som har åstadkommit 
en betydande insats inom hygienområdet. Juryn för Svenska Hygienpriset 2009 som består av 
sakkunniga i SFVH: Birgitta Lönnberg, Inger Spencer, Kerstin Mannerqvist ska ta fram 
kandidater till Hygienpriset inom kommun, tandvård och hälso- och sjukvård. Hygienpriset 
kommer att delas ut på SFVH: s studiedagar av Socialminister, Göran Hägglund. 
 
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. 
Ann Tammelin har kontaktat arbetsgruppen som fått i uppdrag att ta fram Nationellt 
Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning och utse en sammankallande/sammanhållande 
inom gruppen. För att ge arbetet en viss begränsning och inriktning har styrelsen skrivit en 
uppdragsbeskrivning för projektet. Arbetsgruppen är nationellt representativa och följande 
personer ingår i arbetsgruppen: Hans 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. Agneta Sjögren adjungeras in i 
arbetsgruppen vid behov. 
STRAMA har beviljat arbetsgruppen 50 000 kr. Projektplan ska in för godkännande innan 
start till SFVH. 
 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)  
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Inger presenterade en reviderad projektplan 
daterad 2008-11-11 för projektet. Syftet med HITÅT är att skapa koncensus kring: 

• hantering av injektionskanyler i samband med patientbehandling inom tandvården 
utefter AFS 2005:1, eftersom tandvårdens system skiljer sig från övrig sjukvård och 

• implementering av de nationella riktlinjerna för spol- och diskdesinfektorer, inom 
tandvården.  

Styrelsen diskuterade punkten ”att skapa koncensus kring implementering av de nationella 
riktlinjerna för spol- och diskdesinfektorer, inom tandvården”. Punkten bör ingå i  
SODA: s uppdrag att ”marknadsföra” nationella riktlinjerna för spol- och 
diskdesinfektorer in mot tandvården. Styrelsen föreslår att punkten den tas bort i 
projektplanen och enbart riktar in sig på injektionskanylerna. Inger Spencer reviderar 
projektplanen för arbetsgruppen HITÅT och presenterar reviderad upplaga på nästa 
styrelsemöte. Arbetsgruppen HITÅT kommer 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.  
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SFVH s Studiedagar  
Mari Banck rapporterade att arbetet inför studiedagarna fortgår enligt plan. Gunilla Prejer 
rapporterade om att program ligger nu på SFVH: s hemsida. Önskemål om justering av rubrik 
har inkommit från föreläsare och kommer att ändras. 
 
§ 5. 
Revidering av SFVH:s stadgar 
Gunilla Prejer och Raija Helisoja har påbörjat arbetet med att se över stadgarna. Revidering 
visades för styrelsen. Styrelsen diskuterade vad för stadgeändringar som krävs inför en 
förnyad ansökan som en allmännyttig förening. Gunilla Prejer kontaktar Lotta Helgius, 
ordförande i Hygienssjuksköterskesektionen om vilka stadgar de ändrade för att bli antagen 
som en allmännyttig förening. Ambitionen är att arbeta med stadgeändringar och presentera 
en eventuell stadgeändring på årsmötet år 2010. Gunilla skickar ut stadgeändringarna till 
styrelsen. Gunilla och Raija får fortsatt uppdrag att se över stadgarna och uppdatera stadgarna 
mot verksamhetsplan och redovisas på styrelsemöte den 27 maj.  
 
§ 6. 
Ekonomisk rapport 
Gunilla Prejer presenterade en rapport som inför kommande styrelsemöten kan ligga som 
underlag för rapportering från kassören.  
 
§ 7. 
Dubbeldusch 
Mail från Sofia Solder, Marknadsassistent, Fresenius Kabi som inkom 17 oktober 2008 med 
en förfrågan om det finns koncensus om dubbeldusch? Frågan bordlades till styrelsemöte den 
27 maj.   
 
§ 8. 
Stipendium från KaVo  
Inger Spencer rapporterade ang. en stipendium förfrågan från KaVo inom dentalteknik som 
inkommit till SFVH på 10 000 kr. KaVo har tidigare delat ut stipendium inom tandsektionen 
och så sker även i år. Information om att tandsektionens medlemmar kan söka stipendium 
kommer att skickas ut via tandsektionen. KaVo stipendium delas ut på Årsmötet. 
 
§9. 
Diarieföring SFVH 
Mari Banck 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. Styrelsen diskuterade vad som ska diarieföras enligt 
diarieföringsrutinen samt diarieföringsnummer. Styrelsen kommer att jobba vidare med 
diarieföringsrutinen på styrelsemöte den 27 maj. 
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§10 
Kommande konferenser 
IFIC - 8-11 oktober 2009, Vilnius, Lithuania.  
Danska studiedagar, DKCS - 4-6 november 2009 
Norska studiedagar - Birgitta återkommer med datum 
 
§ 11. 
Handbokens hemsida byter adress till www.1177.se 
Handboken har bytt adress och den korrekta länkadressen är nu www.1177.se/handboken. 
Tidigare länkadress kan under en övergångsperiod fungera. 
Byt ut "sjukvardsradgivningen" mot "1177" i länkadresserna, i övrigt är länkarna oförändrade.  
Numera finns länk till Handboken på förstasidan www.1177.se under ”Information för 
vårdgivare”. Styrelsen tog upp om att hänvisningen är ”anonym”. Kontakt är tagen med  
handboken@sjukvardsradgivningen.se angående svårighet att hitta till Handboken. 
 
§ 12. 
Fokus Vårdhygien 
Jeanette Charpentier informerade om Informa Healthcare som har noterar att det i Sverige 
idag saknas en tidskrift inom området vårdhygien för primärvården samt att det verkar finnas 
en önskan bland företagen om att en sådan fanns. Informa Healthcare har för avsikt att 
producera ett forum som distribueras tillsammans med Primärvårdens Nyheter. Informa 
Healthcare erbjuder SFVH 5 sidor med 2 artiklar från medlemmar inom SFVH att författa 
material. Kostnaden varierar beroende på hur många sponsorer som är intresserade. Jeanette 
Charpentier håller kontakt med Daniel Wallén. 
 
§ 13. 
SFVH har inbjudits att deltaga i samrådsmöte om AVs föreskrift om blodsmitta 
Inbjudan till samrådsmöte om regler till skydd mot blodsmitta representant har inkommit till 
SFVH. Samrådsmötet är den 17 mars 2009 på Arbetsmiljöverket. Katarina Madehall är 
SFVH: s representant på samrådsmötet.  
 
§ 14. 
Övriga frågor 
 
Vem informerar om IFIC på Studiedagarna? 
SFVH har idag ingen representant från Sverige. Information om IFIC: s arbete utgår.  

En förfrågan från Carianne Vessin, Susanne Viklund, Eva Skyman och Lotta Helgius om att 
de önskar redovisa från IFIC i Chile, Santiago. Efter genomgång av program inför årets 
studiedagar ser styrelsen inte någon möjlighet att lägga in programpunkten i det redan 
välfyllda programmet. Styrelsen föreslår att de ges möjlighet att redovisa material på 
posterutställningen 
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Revidering av referenslista i Protokoll för hygienisk standard i särskilda boende   
Birgitta Lönnberg tog upp om att en hänvisning till en skrift från Apoteket i 
Hygienrodsprotokollet som idag ligger på SFVH hemsida är inaktuell.   
Birgitta Lönnberg föreslår att hänvisningen från Apotekets skrift tas bort. Birgitta reviderar 
Hygienrodsprotokollet och vid övergång till ny hemsida tar Knowit över och lägger in 
dokumentet på www.sfvh.se. Diskuterade även hur styrelsen i framtiden ska kunna hantera 
enklare revidering av fastställda dokument som ligger på SFVH hemsida. Förslag framkom att 
enklare ändringar eller liknande sker med att ändra datumet på dokumentet. Ändringen läggs 
in under ”nyheter” på hemsidan under en begränsad tid.  
 
Broschyren Rätt klädd behöver uppdateras 
Birgitta Lönnberg som är ordförande för arbetsgruppen föredrog Peter Thores förfrågan om 
att Broschyren ”Rätt klädd och rena händer” behöver uppdateras och därför önskar 
arbetsgruppen att detta görs inom ramen för SFVH. Idag ägs broschyren av Vårdförbundet, 
Kommunal och Sveriges Tvätteriförbund som har tagit alla kostnader för produktionen till 
idag. Kostnad för uppdatering gällande genomläsning och avstämning genom telemöte, 
beräknas till en prel. kostnad för SFVH på ca 10 000 kr plus moms.  
Broschyren produceras som en pdf-fil för bl.a. hemsidan och ska broschyr tryckas tillkommer 
tryckkostnaden. Styrelsen diskuterade och beslutade att bordlägga ärendet till 27 maj eftersom 
SFVH just nu har ekonomiska åtagande för många arbetsgrupper som pågår. Ann Tammelin 
besvarar Peter Thore . 
 
Socialstyrelsens Expertgrupper: God hygienisk standard  
Mari Banck rapporterade från expertgruppen där Inger Riesenfeld-Örn är sammankallande. 
Expertgruppen består av personer inom vårdhygien/smittskydd/tandvård för att sammanställa 
ett kunskapsunderlag om lokalers egenskaper och utrustning för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner. Arbetsgruppens första möte som var 30 september 2008. Starten var att inventera 
vad som menas med God hygienisk standard för Lokaler och Utrustning. Ytterligare ett möte 
5 februari 2009 där delades expertgruppen in undergrupper för att kunna jobba mer 
självständigt inom sitt område. Inger Riesenfeld-Örn kommer under maj månad kalla till ett 
nytt telemöte eller fysiskt möte för att sammanställa materialet som kommit fram. 
Byggenskap och Vårdhygien (BOV), visade sig att vara ett viktigt dokument i framtagning av 
Kunskapsunderlag för God Hygienisk standard. 
 
Mötets avslutande 
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade för gott arbete. 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2009-04-19, kl 14.00-17.00 Styrelsemöte i Södertälje, Skogshöjd 
2009-05-27, kl 10.00-16.00. Läkaresällskapet 
 
 
Mari Banck 
Sekreterare för SFVH:s styrelse 


