
 

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

 
Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas 
styrelserepresentanter  
Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 
Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto.     
 
Närvarande: SFVH: s styrelse (Ann Tammelin, Gunilla Prejer, Mari 
Banck, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, Jeanette Charpentier,  
Raija Helisoja och Heinrich von Fircks) Hygiensjuksköterskesektionen (Lotta Helgius), 
Hygienläkarsektionen (Rolf Lundholm och Mall Kriisa), Smittskydd (Inger Zedenius och 
Johan Hedlund), Sterilsektionen (Birthe Oskarsson), Tandsektionen (ingen representant), 
Företagssektion (Joacim Lindoff).  
    
§ 1. 
SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick 
möjlighet till en kort presentation. 
 
§ 2. 
Info om styrelsens arbete 
Pågående arbetsgrupper 
Mari Banck redogjorde för arbetsgrupper som pågår inom SFVH 
 
SODA (Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen), Catarina Åneman är sammankallande 

BOV - (byggenskap och vårdhygien) Rolf Lundholm är sammankallande.  

Arbetsgrupp för ny hemsida sfvh.nu förslår att vi byter till sfvh.se - Jeanette Charpentier 
är sammankallande. 

KOV - (Kunskapsunderlag Operationssalsventilation) - Arbetsgruppen kommer inte att starta 
under våren som var planerat. Fortsatt arbete kommer istället att ske inom SIS arbetsgrupp 
som under våren är under bildande. 

Arbetsgrupp Hygienpriset - Birgitta Lönnberg är sammankallande.  

Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning – sammankallande saknas för 
närvarande, men medlemmarna är utsedda. 
 
 
DISTER – (Desinfektion och steriliserings standard gruppen) Lennart Sjöberg är 
sammankallade. Arbetsgruppen kommer att upphöra under 2009 eftersom föreningen idag är 
välrepresenterad in i SIS standardiseringsarbete. 
 
HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar) - Inger Spencer är sammankallande. 
 
SFVH s Studiedagar 2009 – Mari Banck är sammankallande. 
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§ 3 
Ny hemsida www.sfvh.nu sfvh.se 

Jeanette Charpentier som är sammankallande redogjorde för utarbetande av ny hemsida. Ett 
intensivt arbete har pågått under hösten och arbetet är nu inne i sin slutfas. Hemsidans 
”plattform” ska utgå ifrån EPiSever. Det är tänkt att 6 ”super-users”, dvs. en per sektion som 
administrerar hemsidan (sekreteraren). Dessutom bör en huvudansvarig inom SFVH: s 
styrelse ha det övergripande ansvaret för helheten av hemsida. Arbetsgruppen har tagit fram 
en test site och har även påbörjat en mall för hemsidan i Publisher för vidare utveckling. 
Under en övergång får SFVH arbeta med två hemsidor då den nya kommer att ha adressen 
www.sfvh.se.  

§ 4 
Ekonomi 
Gunilla Prejer gav en ekonomisk rapport som visar att kostnaderna har ökat på grund av 
pågående arbetsgrupper som nu jobbar intensivt. Det är väl använda pengar av föreningens 
just nu goda ekonomi. Vidare diskuterades vart pengarna går och Gunilla redogjorde för 
denna uppdelning:  

• 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  
Gunilla informerade om styrelsens förslag till förändring av årsavgift för företagsansluten 
medlem, årsavgift ska vara lika för företagsansluten som för enskild medlem. Orsak till detta 
beslut är att alla är medlemmar är medlem som enskild individ och därmed ska alla betala 
samma medlemsavgift. Årsavgiften är idag 150 kr för enskild medlem och 400 kr för 
företagsansluten medlem. Styrelsen kommer att föreslå till årsmötet att alla betalar samma 
avgift dvs. 200 kr för år 2010. Orsaken till denna höjning är en tidigare rekommendation från 
föreningens revisor att medlemsavgifterna skall täcka styrelsens arbete. Denna höjning av 50 
kr täcker inte fullt ut styrelsens arbete, men höjningen är rimlig utifrån föreningens ekonomi. 
Lotta Helgius tog upp att det råder liknande problem för Hygiensjuksköterskesektionen, 
årsavgiften täcker inte styrelsearbetet trots sparsamhet. 
 
Bokföringssystem 
Gunilla informerade om bokföringssystemet som är inköpt till föreningen för att underlätta 
arbetet med bokföringen. Det finns möjlighet för sektionerna att använda det nu inköpta 
bokföringsprogram till SFVH. Vad som krävs är att sektionen betala ett s.k. ”hängavtal” till 
bokföringsprogrammet. Gunilla skickar information om detta till sektionerna och vilken 
kostnad det kommer att innebära. 
 
Organisationsnummer  
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SFVH: s Postgirot ska upphöra. SFVH kommer enbart att använda sig av bankgiro: 5396-
3690. Lotta Helgius informerade att Hygiensjuksköterskesektionen har blivit godkända som 
allmännyttig ideell förening och även de har ett organisationsnummer. SFVH har endast blivit 
godkänd som ideell förening, vilket är skattemässigt sämre. SFVH har organisationsnummer 
802438-1702. Ett förtydligande om att ansökan om organisationsnummer sker på 
Skatteverket.  

§ 5 
Smittskyddsutredningen  

Ingemar Qvarfordt informerade från hearing angående Smittskyddsutredningen den 29 
augusti 2008 i Stockholm. Regeringen tillsatte under våren 2008 under ledning av Carl-
Anders Ifvarsson en utredning med uppdrag att göra en översyn av myndigheterna inom 
smittskyddsområdet, främst Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Syftet var att utreda 
myndigheternas roller och ansvarsfördelning sinsemellan och deras samarbete med regionala 
och lokala aktörer på området. I uppdraget ingår också att beskriva myndigheternas betydelse 
och deras möjliga framtida roll för kunskapsuppbyggnad och forskning inom 
smittskydd/vårdhygien. En av de frågor utredningen ville få belyst av deltagarna var vilken 
kunskapsuppbyggnad som behövs för att smittskyddet skall fungera på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Ett brev har gått ut till medlemmar inom SFVH samt ligger på hemsida. 
Brevet uppmanar oss att identifiera områden där relevant vårdhygienisk kunskap saknas eller 
är otillräcklig, vilka studier som behöver göras, vilken forskning som behöver bedrivas mm. 
Förslag på tänkbara områden och till fortsatt arbete ska vara Ann Tammelin och Ingemar 
Qvarfordt tillhanda senast 8 februari, 2009. 

§ 6 
NHV Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap  
Ingemar Qvarfordt rapporterade om Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap är en 
självständig högskola vars huvudman är samtliga nordiska länder genom Nordiska 
ministerrådet. Skolan är vackert belägen vid Göta älvs mynning i Göteborg på det område där 
förut västkustens örlogsbas låg; Nya Varvet. Vid skolan bedrivs förutom enstaka kurser inom 
det folkhälsovetenskapliga området även master och doktorandutbildning inom samma 
huvudämne. Här bedrivs också sedan 2007 en ny diplomutbildning i smittskydd/vårdhygien 
på 60 ECTS motsvarande ett års heltidsstudier. Allmänna behörighetskrav för utbildningen är 
akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier. 
Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor 
som arbetar med smittskydd/vårdhygien i alla de nordiska länderna. 
Diplomprogrammet är uppbyggt av ett antal kurser där alla kurser utom en är obligatoriska. 
Kurserna behöver inte tas vid en bestämd tidpunkt. Halvparten av kurserna består av kurser 
som redan ges vid NHV. Det är: 

• Folkhälsovetenskap, 17 ECTS 
• Kvantitativ metodik I, 5 ECTS 
• Basic Epidemiology, 5 ECTS 
• Att genomföra och utvärdera förändringsarbete, 5 ECTS eller Global Health, 5 ECTS 

De specialinriktade kurserna inom ämnesområdet smittskydd/vårdhygien är följande: 
• Introduktionskurs till infektionshygien, 2 ECTS 
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• Mikrobiologi, 2 ECTS 
• Immunologi, vaccinologi och antibiotikaresistens, 6 ECTS 
• Infektionshygien, 8 ECTS 
• Infektionsepidemiologi, 6 ECTS 
• Projektarbete, 4 ECTS 

Om man blir antagen till diplomprogrammet innebär det förtur, dock ingen garanti till plats i 
alla de ingående kurserna. Antagning till programmet sker en gång per år med sista 
ansökningsdag 15 april. Till enstaka kurser söker man senast 15 april eller 15 oktober för 
nästkommande termin. Kurserna sökes var för sig. Det finns ca 30 utbildningsplatser/år. 
Antagningsbehörighet diskuterades. Mer finns att läsa mer om på www.nhv.se  
SFVH har etablerad kontakt mot NHV för att säkra utbildningens fortlevnad på lång sikt. 
Kontakt är tagen med rektor Göran Bondjers på NHV. Ingemar kommer att informerar på 
SFVH studiedagar i april samt skriva ihop en sammanfattning och skickar ut till berörda 
sektioner. 
 
§ 7 
Specialistutbildning? 
Ann Tammelin tog upp att det idag varken finns specifik akademisk utbildning eller 
yrkesexamen, en s.k. ”basutbildning” för personer som idag arbetar inom det vårdhygieniska 
området. Ann ställde fråga om vilket intresse det finns av specialistutbildning inom det 
vårdhygieniska området för respektive sektion. Birthe Oskarsson informerade att 
Sterilsektionen har etablerat en Nordisk kontakt med Norge och Danmark för att stärka och 
utveckla en ”specialistutbildning” för yrkesområdet inom Sterilenheter. Det diskuterades om 
framtida behov av utbildning och en fundering av vad denna specialistutbildning innebär för 
de nu anställda personer inom yrket som inte har utbildningen. Ann Tammelin tog upp att hon 
inte tror att det kommer att innebära några problem i framtiden; även om 
specialistutbildningar etableras måste det finnas en lång övergångsperiod. Att 
yrkesverksamma ska få fortsätta att jobba i befintliga tjänster. Sektionsrepresentanterna ska ta 
med frågan till sektionen. Återkommer med svar till SFVH styrelse till nästa gemensamma 
möte i höst. Fråga: Ska vi satsa på en specialistutbildning/examen inom det vårdhygieniska 
området? 
 
§ 8 
SFV Studiedagar 2009 
Raija Helisoja, Mari Banck och Gunilla Prejer visade programförslag inför årets studiedagar 
där temat för dagarna är Arbetsmiljö och Patientsäkerhet. Ett varierat program som har tagits 
fram av en arbetsgrupp som består av sektionsrepresentanter. Program till årets studiedagar i 
Södertälje den 20-22 april och kallelse till årsmötet läggs ut på hemsidan vecka. 8.  
 
§ 9 
SIS-remisser 
Heinrich von Fircks har från årsskiftet övertagit arbetet med att vara SFVH: s 
remissmottagare av SIS-remisser. Heinrich var förhindrad men Mari som tidigare var ansvarig 
gick igenom Rapport om remissgång för SFVH. Rapporten finns att läsa på hemsidan. Det 
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finns ett behov av fler remissmottagare och Heinrich kommer att göra en ny värvningsomgång 
inom respektive sektion. Att synliggöra standardiseringsarbetet inom hälso- och sjukvård och 
aktivera fler personer att deltaga i framtagandet av nya standarder är en viktig del i SFVH: s 
fortsatta arbete. 
 
§ 10. 
European network to promote infection prevention for patient safety 
Anna Tammelin informerade om “European network to promote infection prevention for 
patient safety!” Catarina Åneman åkte i maj 2008 som representant för SFVH på det första 
Europeiska mötet i Berlin. Mötet var en första start till att samla och stärka de länder som inte 
har ett vårdhygieniskt arbete. Vid andra mötet i Berlin i november 2008 var Kerstin 
Mannerquist, SMI, enda svenska representanten. Under november har ett brev gått ut som är 
daterat 28 november, 2008 till berörda myndigheter och organisationer. Brevet inbjuder dessa 
att stödja tre ”Statement” (påståenden) om vikten av vårdhygieniskt arbete. Nästa möte 
kommer att vara i Stockholm i juni 2009. Frågan kom upp om denna satsning konkurrerar 
med IFIC: s arbete? Mötet enades om att det inte är någon konkurrens. European network to 
promote infection prevention for patient safetys arbete främjar och stärker det vårdhygieniska 
arbetet och kommer alla till godo. SFVH stödjer European network i deras arbete. SFVH 
följer utvecklingen och tar ställning till kommande frågor. 
 
§ 11 
WHO:s kampanj ”Clean Care is Safer Care” 
Lotta Helgius rapporterade från IFIC Congressen som i år var i Chile, Santiago, 14-17 oktober 
2008. Lotta tog upp om att Sverige ligger i framkanten inom många vårdhygieniska områden. 
Men när det gäller att delta i WHO: s  kampanj ”Clean Care is Safer Care”, där fanns inte 
Sverige med. 97 % av världen länder deltar. Sverige är en av de 3 % som inte deltar. Lotta har 
ställt frågan till Kerstin Mannerqvist som uppger att förfrågan har tidigare gått till Sveriges 
regering som inte har svarat på WHO: s brev. Nu driver Ragnar Norrby frågan om att Sverige 
ska ansluta sig till WHO: s kampanj. Förslag kom upp om att lägga WHO länk på SFVH 
hemsida.  
 
§ 12 
Hedersmedlem 
Ann Tammelin tog upp om Styrelsens beslut gällande ”Hedersmedlem”. Enligt SFVH: s 
stadgar finns inte ”Hedersmedlem” begreppet beskrivet i stadgarna. Styrelsen har beslutat att 
begreppet ”Hedersmedlem” inte ska finnas. Anledningen till detta beslut är att det är svårt att 
definiera kraven för att bli ”hedersmedlem”. 
 
§ 13 
Information från sektionerna 
Smittskyddssjuksköterskesektionen: Inger Zedenius och Johan Hedlund informerade om att 
det är en liten sektion (51 medlemmar) som har en myndighetsroll i sitt yrke. Johan tog upp 
intresset från sektionen av en skyddad yrkestitel. Det är viktigt att stärka upp yrkesområde 
utåt. 
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Sterilsektionen: Birthe Oskarsson informerade om att Sterilsektionen är en aktiv sektion med 
155 medlemmar. Sterilsektionen tillsammans med UMAS har tagit fram en informationsfilm 
som ska användas för att visa vad det innebär att arbeta på en Sterilenhet. Filmen är tänkt att 
vara klar till höstens och visas på Sterilsektionens studiedagar i oktober. 
 
Läkarsektionen: Rolf Lundholm och Mall Kriisa informerade att de är en liten sektion med 
63 medlemmar utan ekonomi. Sektionen är en s.k. nätverkssektion, där kommunikationen 
med medlemmarna sker via mail. Läkarsektionens styrelse har som uppdrag att arrangera två 
möten per år för att informera om aktuella utbildningar och hålla sig uppdaterad inom 
området.  
 
Företagssektionen: Joacim Lindoff och Jeanette Charpentier informerade att för närvarande 
finns ingen aktiv förestagssektion inom SFVH. Swedish Medtech kommer att förtydliga och 
bredda sig för att kunna etablera en aktiv sektion som ska arbeta med vårdhygieniska frågor 
med bredd, inte bara med desinfektion och steriliseringsfrågor som i dagsläget. Swedish 
Medtech hygiengruppen ska blir företagssektion inom SFVH.  
 
Hygiensjuksköterskesektionen: Lotta Helgius rapporterade att sektionen är en aktiv sektion 
med 100 medlemmar som årligen arrangerar studiedagar. Sex regioner turas om att arrangera 
dessa dagar och i år ska temat vara ”Tarmbakterier”. Frågan kom upp om det finns möjlighet 
för andra sektionsanslutna medlemmar att delta i studiedagar. Lotta tror inte att det är något 
hinder att delta. Lotta rapporterade att hygiensjuksköterskesektionen nu har bestämt att de 
enbart ska använda sig av SFVH: s logga med sektionsnamnet under.  
 
§ 14 
Vad vill sektionen att styrelsen ska arbeta med? 
Lotta Helgius var nöjd med SFVH: s arbete. Frågor som lyftes på förra mötet i augusti 2008 
med sektionerna har styrelsen tagit till sig och aktivt arbetat med.  
Minnesanteckningar från styrelsen och från sektionerna togs upp. Minnesanteckningarna är en 
viktig informationslänk om vad vi jobbar med inom respektive sektion. Jeanette Charpentier 
informerade om att minnesanteckningarna ska läggas ut på SFVH nya hemsida. Under tiden 
ska Mari Banck skicka ut minnesanteckningar till sektionens sekreterare. 
 
§ 15. 
Datum för nästa möte 
Beslutade att planera ett nytt möte under hösten 2009. Ann Tammelin återkommer med 
förslag på datum. 
 
Ann Tammelin tackade samtliga deltagare för ett väl genomfört möte. 
 
Mari Banck, sekreterare SFVH: s styrelse 


