Minnesanteckningar från SFVH s möte med sektionerna inom SFVH
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
Tid: torsdagen den 21 januari 2010, 10.00 – 16.00.
Deltagare från styrelsen: Ann Tammelin, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, Birgitta
Lönnberg, Inger Spencer, Gunilla Prejer och Mari Banck
Förhindrad: Heinrich von Fircks
Deltagare från sektioner: Ingrid Olsson, Bodil Petersén, Anne Clöve, Ewa Berglin-Herrero,
Margareta Werner, Rolf Lundholm, Per Nilsson, Ing-Marie Einmo och Lotta Helgius
§1
Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte 2009-01-29 som tidigare gått ut till styrelsen och sektioner
godkändes och lades till handlingarna. Protokoll från möte med styrelse och sektioner
kommer fortsättningsvis att benämnas som minnesanteckning. Agenda som tidigare gått ut
presenterades och godkändes.
§2
Information om Nordiskt möte 25- 26 feb
Ann Tammelin informerade att styrelsen har tagit initiativ till att i två halvdagar i Stockholm,
den 25- 26 februari 2010, bjuda in nordiska systerföreningar för att diskutera gemensamma
frågor gällande arbetsuppgifter, utbildning, kompetens och formell ställning. Ann Tammelin
önskar få in fler frågor från sektionerna som styrelsen kan ta upp vid mötet.
Nordiskt samarbete inom sektionerna
Lotta Helgius informerade om hygiensjuksköterskesektionens arbete, att med styrelserna i de
nordiska länderna, planera en nordisk kongress förlagd till Vasa år 2011. Ann Clöve
informerade om att sterilsektionen har startat ett nordiskt samarbete gällande gemensam
yrkesutbildning.
Inget formellt nordiskt samarbete pågår med smittskyddssjuksköterskesektionen,
tandsektionen och läkarsektionen.
Nordiskt samarbete aktualiseras genom den nordiska utbildningen i Smittskydd och
Vårdhygien vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg.
Organisatoriskt ser de olika föreningarna inom de nordiska länderna olika ut som kan
komplicera samarbetet.
§3
Sektions information. - vad man gjort under året, vad man planerar och frågor som
diskuteras inom sektionen.
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Tandsektionen, ca 170 medlemmar.
Inger Spencer ordförande i tandsektionen, berättade att de köpt in ett nytt bokföringsprogram
(VISMA). Under januari 2009 har sektionen haft ett välbesökt och uppskattat
hygiensymposium med 150 deltagare. De planerar ett nytt hygiensymposium till 2011.
Smittskyddssektionen, 53 medlemmar.
Bodil Petersen, smittskyddssektionens sekreterare, berättade att de inom smittskyddet haft ett
år som inte liknat något annat år p.g.a. H1N1. Verksamheten i sektionen har därför gått på
sparlåga med uppskjutet årsmöte som följd.
Sterilsektionen, 134 medlemmar.
Anne Clöve, ordförande i sterilsektionens och kassören Ewa Berglin-Herrero informerade att
de under hösten 2009 har genomfört de årligt återkommande studiedagarna som i år hade
tema ”Patientsäkerhet” och som var mycket uppskattat.
Sterilsektionen har två projekt:
VALS, en utbildning där den anställda får validera sina kunskaper genom ett fastsällt
utbildningsprogram för att visa sina befintliga kunskaper och uppföljning av
NYDOS, nationell yrkesutbildning för desinfektion och sterilisationsarbete. Utbildningen som
tills ny är en KY utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) och som kommer att bli en YH
utbildning (underställd YH myndighet, yrkeshögskolemyndigheten inkluderas idag i
Socialstyrelsens tillsyn på Sterilteknisk verksamhet). Utbildningen till steriltekniker startade
år 2005 (reviderades 2007 till en 3- terminsutbildning). Sedan 2005 har 61 personer
utexaminerats. Yrkesutbildning har tagits fram i samarbete med Sollefteå lärcenter och
sterilsektionen som ställer sig bakom ett önskat krav på utbildning till steriltekniker för
personal, som har som huvudsaklig arbetsuppgift att desinfektera, kontrollera och sterilisera
kirurgiska instrument.
Ann Clöve informerade om att ytterligare en yrkesgrupp önskar gå med i sterilsektionen, det
är tekniker och ingenjörer som arbetar med spol- och diskdesinfektorer inom Hälso- och
sjukvård som önskar gå med. Sterilsektionen kommer att jobba för detta under våren.
Läkarsektionen, 70 medlemmar.
Rolf Lundholm, ordförande i läkarsektionen informerade att medlemsregistret nyligen är
genomgånget. De breddar möjligheterna att bli medlem genom att revidera stadgarna.
Årsmöte hölls i samband med SFVH:s studiedagar i april 2009. Medlemsmöte hölls under två
halvdagar 22-23 oktober 2009 då man bl.a. diskuterade Socialstyrelsens remisser rörande
Vårdhygienisk kompetens och MRSA; presentationer hölls om desinfektionsmedel, NYSA
och nationella VRI-registreringen.
Hygiensjuksköterskesektionen, 111 medlemmar.
Lotta Helgius, ordförande i hygiensjuksköterskesektionen och Margareta Werner, bitr.
ordförande berättade att de under året arbetat med att:
utveckla kvalitetsdokument, checklista för årsmötesbeslut, arbetsbeskrivning för
styrelseledamot, kartläggning i form av en enkät till medlemmarna om var i organisationen
man har sin tillhörighet, uppdatering av välkomstbrev, statuera exempel för sektionsfonden,
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stipendier (Elsie Wikstens fond, 3 M, Opus och Sterisol) till resor eller projekt, reviderat och
uppdaterat hemsidan, planering till de nordiska studiedagarna 2011, deltagande i
sjuksköterskeföreningen och svarat på ett antal remisser.
Leverantörssektionen, 114 medlemmar.
Jeanette Charpentier informerade om att de inte har en ordförande utan går via sektorgruppen
inom Swedish Medtech. Under året har sektionen arbetat med att få struktur på sektionen och
stärka branschens betingelser samt att sektionen skall vara en naturlig kanal för
vårdhygieniska frågor.
§3
Representation i styrelsen och remisshantering
Representation i Styrelsen
Ann Tammelin informerade om representation och rollfördelning i styrelsen utifrån det brev
som skickats ut från styrelsen i SFVH till samtliga sektionsstyrelser. Ann Tammelin gav
mötet tid för diskussioner åt skrivningen i brevet ”Att alla medlemmar i SFVH s styrelse väljs
av årsmötet, dvs. av de vid årsmötet närvarande föreningsmedlemmarna. För att få en bred
representation av olika yrkeskategorier inom styrelsen får de olika sektionerna möjlighet att
lämna förslag på styrelsemedlem till valberedningen. Valberedningen bestämmer om den ska
gilla eller ogilla förslaget, och i det senare fallet föreslå en annan person från samma
yrkeskategori. Årsmötet kan i sin tur gilla eller ogilla valberedningens förslag och enskild
medlem kan komma med motförslag. Ett sådant motförslag rörande t.ex. en läkarledamot
behöver inte komma från en medlem i läkarsektionen utan kan komma från en
föreningsmedlem som tillhör en annan sektion eller som inte är med i en sektion.
Personen som föreslagits av en sektion är alltså inte en representant för denna sektion – då
skulle hon/han vara vald av sektionens medlemmar utan påverkan av övriga
föreningsmedlemmar – utan, liksom övriga styrelsemedlemmar, vald/godkänd av hela
årsmötet.
Om sektionerna fick möjlighet att ha representanter i styrelsen skulle de föreningsmedlemmar
som är medlemmar i en sektion få en starkare ställning än de som inte är medlemmar i någon
sektion. Sektionerna är nätverk/sammanslutningar av medlemmar i SFVH som tillhör samma
yrkeskategori eller verksamhetsområde och fyller en bra funktion för att knyta samman
föreningsmedlemmar på denna grund. Däremot är medlemskap i en sektion givetvis helt
frivilligt precis som medlemskap i moderföreningen. Den föreningsmedlem som avstår från
att vara med i en sektion har därför en lika ”tung” röst vid årsmötet som den som är med i en
sektion.
Alla styrelsemedlemmar skall alltså enligt stadgarna tillhöra en yrkeskategori eller vara
yrkesverksamma inom en viss sektions ”intresseområde” men är inte representanter för
någon sektion. De behöver/ska därför inte få sina åsikter eller sitt agerande godkänt eller
sanktionerat av t.ex. ”sin” sektionsstyrelse.
Varje ledamot av SFVH:s styrelse företräder alltså alla medlemmar och ser till alla
föreningsmedlemmars intressen. Styrelsen har sitt mandat ifrån och är ansvarig inför
årsmötet. Om årsmötet anser att styrelsen misskött sig kan man begära att styrelsen avsätts
eller föreslå att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.”
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SFVH:s styrelse ska vara sammansatt så att den speglar den bredd av olika yrkeskategorier
och kompetenser som finns bland föreningens medlemmar. Personen sitter i SFVH s styrelsen
utifrån sin kompetens inom föreningens intresseområde och inte som en representant för den
enskilda sektionen. Valberedningen har ansvaret att se till att bredd finns av olika
kompetenser i styrelsen.
Remisshantering
En förfrågan från hygiensjuksköterskesektionen om hur svar har sammanställts från SFVH
styrelsen angående remissen, Vårdhygienisk kompetens från Socialstyrelsen. Ann Tammelin
informerade att remiss lades ut på www.sfvh.se och skickades även ut via mail till
sektionsstyrelserna med uppmaningar till sektionerna att komma med synpunkter och att
sprida remisserna vidare. Remissvaret är föreningens svar, formulerat av föreningens valda
företrädare, styrelsen. SFVH:s styrelse tar del av alla synpunkter och skriver sedan ett
remissvar. Alla synpunkter kan inte komma med i det slutliga remissvaret. I varje remissvar
försöker styrelsen lyfta fram vårdhygieniska aspekter på den aktuella frågan och också ta till
vara intressen hos de olika yrkeskategorier som finns i föreningen i nutid och framtid. Ett
remissvar skrivs ofta av någon/några styrelsemedlemmar, men läses och godkänns av alla
styrelsemedlemmar innan det skickas in. I vissa fall anser vi inte att styrelsen har tillräcklig
kompetens för att avge ett remissvar; vi kan då be en sektionsstyrelse skriva ett svar som
sedan blir föreningens svar.
§4
Rapport från kassören
Gunilla Prejer lämnade en kort ekonomisk rapport. Föreningen har god ekonomi.
§5
Rapport från SFVH hemsida
Jeanette Charpentier och Mari Banck som är SFVH s webredaktörer rapporterade att
sektionernas webredaktörer har erbjudits två utbildningstillfällen den 29 april och den 27
oktober 2009. Ytterligare ett webmöte är planerat den 20 maj 2010. Webredaktörerna har
också fått en handbok som underlättar arbetet. Jeanette informerade att varje sektion ska
uppdatera sin sektions hemsida, samt att regelbundet hålla den uppdaterad.
Medlemskapet diskuterades och kom fram till att på alla sektioners hemsida ska det framgå att
man ska vara medlem i SFVH för att kunna söka medlemskap i en sektion. Däremot är
medlemskap i en sektion frivilligt. Medlem söker först medlemskap i moderföreningen SFVH
och sedan ansöker om att registreras i någon sektion om medlemmen så önskar.
Gunilla Prejer och Mari Banck sammanställer en exelfil med rubriker som ska vara lika för
alla sektioner. Medlemmar kommer att registreras vi moderföreningens kassör. SFVH s
kassör skickar exelfil till sektionerna som sektionens kassör årligen uppdaterar.
Minnesanteckningar från sektionerna diskuterades och tidigare beslut om att när SFVH fick
en ny hemsida skulle minnesanteckningar läggas ut. Moderföreningens minnesanteckningar
och årsmöte läggs ut på www.sfvh.se.
Följande beslut togs angående sektionens minnesanteckningar:
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Minnesanteckningar från sektioner lägger respektive sektions sekreterare in på www.sfvh.se
under Mötesprotokoll och i vänster kant under mötesprotokoll finns en inloggning för upplägg
av sektionernas minnesanteckningar. Här skall sektionernas sekreterare spara ner
minnesanteckningar. Inloggning krävs och den kan erhållas från sektionernas webredaktörer.
§6
Rapport från arbetsgrupper:
Hygienpriset 2010
Birgitta Lönnberg informerade att nomineringsblanketten för Hygienpriset 2010 är
utskickad på bred front samt uppmanade samtliga närvarande att sprida den vidare.
Hygienprisets nomineringsblankett finns även på www.sfvh.se.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning/AT
Ann Tammelin informerade att arbetsgruppen som arbetar med att ta fram ett
hygienprotokoll för slutenvårdsavdelning, önskar få möjlighet att för styrelsen
presentera sitt förslag den 26 februari.
SFVH s studiedagar/MB
Marie Banck presenterade programmet för studiedagarna den 19- 21 april i Södertälje.
Årets studiedagar kommer att vara extra uppmärksammat eftersom det är 10 år på
Skogshöjd. Programmet kommer att ligga ute på www.sfvh.se efter 15 februari.
§7
Övriga frågor
Stadgar
Lotta Helgius, som uppmärksammat att det i SFVH stadgar står att det skall vara två revisorer
och en biträdande revisor. Ann tog upp om att styrelsen ser över stadgarna och att även
skrivelsen om revisorer ska rättas. Förslaget som styrelsen har reviderat kommer att skickas ut
till medlemmarna samtidigt som kallelse till årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet
att besluta om föreslagna stadgeändringar.
Vårdhygienisk kompetens
Lotta Helgius önskar tid för med styrelsen om vårdhygienisk kompetens utbildning för
hygiensjuksköterskor. Ann Tammelin återkommer med lämplig tid för möte.
SODA
Mari Banck är sammankallande för arbetsgrupp 1 inom SODA. Gruppen arbetar med att ta
fram Nationell Utbildningsplan för Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal inom området
Värmedesinfektion, ”körkort för spol- och diskdesinfektorer. Utbildningsmaterial har tagits
fram för att användas vid utbildning av hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal. För att vara säkra
på att det är ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial har vi utsedda faktagranskare. Det är
personer som ingått i SODA och därefter någon utsedd person som är expert inom
ämnesområdet. Svensk Förening för Vårdhygien äger utbildningsmaterialet.
Utbildningsmaterialet är uppdelat i två delar och två olika nivåer. Det är tänkt att användas för
enskild utbildning men kan även användas vid gemensamma utbildningstillfällen.
Utbildningsmaterialet består av:
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Manus inom ett ämnesområdet och tillhörande PowerPoints presentation. Materialet avslutas
med frågor.
Det finns två nivåer för utbildningsmaterialet.
Basnivå - är för all personal som använder spol- och diskdesinfektorer.
Påbyggnadsnivån - är nästa steg för utsedd ansvarig personal som använder spol- och
diskdesinfektorer. Varje nivå innehåller tre områden: teori, handhavande och teknik.
Varje ämnesområde kan läsas var för sig. Varje del innehåller i slutet frågor som ska besvaras
och lämpligen går man igenom svaren med närmaste chef för godkännande.
Datum för kommande möte mellan SFVH:s styrelse och sektionerna
2010-08-30, kl 10:00-16:00 Återkommer om lokal
Kommande konferenser
IFIC congress, Cape Town, South Africa 2010-08-28 – 2010-09-01
http://www.theific.org

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade sektionerna och styrelsen för
ett bra möte
Vid anteckningarna/Birgitta Lönnberg och Mari Banck
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