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Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för 
sektioner inom SFVH 
  
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. 
Tid: måndagen den 30 augusti 2010, 10:00 – 16:00.  
 
Deltagare från styrelsen: Ann Tammelin, Heinrich von Fircks, Jeanette Charpentier, 
Ingemar Qvarfordt, Inger Spencer, Annika Rodert och Mari Banck Förhindrad:  Birgitta 
Lönnberg 
Deltagare från sektionernas styrelser:  
Sterilsektionen: Ann Clöve och Eva Herrero. Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie 
Pålsson och Lotta Helgius. Tandvårdssektionen: Ingrid Olsson och Peter Lundholm. 
Läkarsektionen: Kia Karlman och Mall Kriisa. Leverantörsgruppen: Joacim Lindoff. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte 2010-01-21 som tidigare gått ut till SFVH:s 
styrelse och sektionernas styrelser godkändes och lades till handlingarna. Agenda som 
tidigare gått ut presenterades och godkändes. 
 
§2 
Sektions information - vad man gjort under året och vad man planerar göra framöver 
 
Tandsektionen, ca 170 medlemmar. 
Inger Spencer ordförande i tandsektionen, informerade om att de planerar sitt fjärde  
symposium i Stockholm den 4 februari 2011; motsvarar andra sektioners studiedagar. Man 
räknar med ett deltagande på ca 120 personer. Årets symposium kommer att handla om 
endodontit, kirurgi och om hur vi hanterar aseptiken i området. Gunnar Kahlmeter är inbjuden 
föreläsare och man kommer även att ha en föreläsare från Halmstad som fått kvalitetspris. 
Inger Spencer rapporterade att arbetsgruppen HITÅT kommer att arrangera en ”hearing” den 
25 oktober 2010 kl. 10-16 på Piperska Muren Konferens och Festvåning i Stockholm. 
Arbetsgruppen kommer att samla berörda myndigheter, tillverkare och användare inom 
tandvården för att hitta en gemensam realistisk lösning på problemet med tandvårdens 
kanylhantering. Målet med dagen är att skapa underlag till koncensusdokument som ger 
tandvården objektiv, adekvat och kortfattad information angående problematiken på säker 
kanylhantering. Information om dagen kommer att läggas ut i Tandläkartidningen under 
kurser och konferenser och på www.sfvh.se.  
 
Sterilsektionen, 107 medlemmar. 
Anne Clöve, ordförande i sterilsektionens och kassören Ewa Berglin-Herrero informerade att 
de under hösten 2010 kommer att genomföra de årligt återkommande studiedagarna som i år 
kommer att vara den 7 till 8 oktober. Temat för studiedagarna är ”Kärnfokus – hjärnkoll” och 
handlar om logistik och flöde. 
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Tekniker och ingenjörer som arbetar med spol- och diskdesinfektorer inom hälso- och 
sjukvård är kommer att ingå i sterilsektionen, dvs. bildar inte en egen sektion. 
Ann och Eva har besökt WFHSS som i år var i Brasilien med ca 3000 deltagare. Man arbetar 
för att skapa en gemensam nordisk utbildning för steriltekniker; EU-pengar kan anslås för 
detta; ett första möte har hållits i Oslo. 
 
Läkarsektionen, 70 medlemmar. 
Ingemar Qvarfordt, ordförande i läkarsektionen, informerade om att arbete pågår med att 
bredda sektionen så att även hygienintresserade läkare som inte arbetar som hygienläkare kan 
bli medlemmar. Man arbetar för att bli en associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet. 
Revidering av läkarsektionens stadgar pågår för att harmonisera med SFVH:s stadgar. 
Höstmötet planeras den 28-29 oktober 2010. Bl.a. är SMI:s generaldirektör Johan Carlsson 
inbjuden för att berätta om myndighetens nya organisation och kommande arbete. 
Socialstyrelsen är inbjuden för att informera om vad som händer med projektet ”God 
hygienisk standard”.  
 
Hygiensjuksköterskesektionen, medlemmar 111.  
Lotta Helgius ordförande och Ann-Sofie Pålsson vice ordförande informerade om att 
styrelsen under året bl.a. arbetat med att ta fram en lathund med webbadresser till alla 
vårdhygieniska enheter i Sverige. Man har även tagit fram en checklista över de beslut som 
tagits på sektionens års- och sektionsmöten från år 2001. Sektionen gör nu också ett första 
försök, i form av en enkät, att kartlägga medlemmarnas organisatoriska tillhörighet, tillgång 
till expertfunktioner, verksamhetsinriktning, yrkes- och akademiska examina, lön mm.  
Sektionens medlemmar är geografiskt indelad i sex grupper som enligt ett turordningssystem 
ansvarar för sektionsdagarna. Sektionsdagarna vänder sig till sektionens medlemmar och 
kommer i år att äga rum i Umeå den 7-9 september under temat ”Bakterier – vän och fiende. I 
år har sektionen bidragit med 50 000 kronor för att kunna sänka konferensavgiften och 
förhoppningsvis göra det möjligt för fler medlemmar att delta. Sektionsstyrelsen deltar, 
tillsammans med sina nordiska systerföreningar, även i planeringen av den Nordiska 
Hygienkongressen som kommer att hållas i Vasa, Finland den 28-30 september 2011.  
Kongressen vänder sig till alla yrkeskategorier inom expertområdet vårdhygien. Temat är 
”Världen är smittad” för er som är intresserade finns en länk till program och mer information 
på sektionens webbplats-  http://www.nsfh.net/pages/konference-2011.php 
Sektionen hälsar alla är välkomna till Vasa 2011 
 
Leverantörssektionen/Leverantörsgruppen, 114 medlemmar. 
Jeanette Charpentier och Joacim Lindoff informerade att de inte har en styrelse utan har ett 
samarbete via sektorsgruppen för infektionsprevention inom Swedish Medtech. Det 
diskuterades och konstaterades under mötet att om de inte har en styrelse är 
leverantörsektionen inte att betrakta som en sektion utan kommer framöver att vara en 
leverantörsgrupp i SFVH. Leverantörsgruppens deltagare är anställda vid företag som är 
medlemmar i Swedish Medtech. Under året har de arbetat med att få struktur på 
arbetsformerna och stärka branschens betingelser samt att leverantörsgruppen ska vara en 
naturlig kanal för vårdhygieniska frågor. Arbetar även för att få till en bättre dialog mellan 
bransch och brukare. Swedish Medtech jobbar med innovationsbaserad kunskap för att driva 
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fram morgondagens utrustning inom hälso- och sjukvård. Joakim informerade om att det är 
viktigt att läsa gällande samverkansavtal vid anordnande av studiedagar, symposium eller 
liknande.  
 
§3 
Förslag till nya stadgar för SFVH 
Diskussion av det stadgeförslag som avslogs av årsmötet 2010.  
Från styrelsen förtydligades att alla medlemmar i SFVH s styrelse väljs av årsmötet, dvs. av 
de vid årsmötet närvarande föreningsmedlemmarna. Personen sitter i SFVH:s styrelse utifrån 
sin kompetens inom föreningens intresseområde och inte som en representant för den enskilda 
sektionen. För att få en bred representation av olika yrkeskategorier inom styrelsen får de 
olika sektionerna möjlighet att lämna förslag på styrelsemedlem till valberedningen.  
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. 
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.  
Mötet gjorde vissa förslag till ändringar i det av årsmötet avslagna stadgeförslaget. Styrelsen 
arbetar vidare med frågan under hösten och ett omarbetat förslag kommer att skickas ut till 
sektionsstyrelserna för diskussion vid möte i januari. Styrelsens slutgiltiga förslag till nya 
stadgar kommer att tillställas medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet 2011 
(läggs ut på www.sfvh.se sex veckor innan årsmötet).   
 
§4 
Att representera SFVH 
Om en sektionsstyrelse blir kontaktad av myndighet, organisation etc. som söker en 
representant för SFVH till arbetsgrupp el. liknande så ska sektionsstyrelsen diskutera detta 
med föreningens styrelse. Det kan vara bra att sektionsstyrelsen hjälper till att ta fram en 
person med lämplig kompetens, men personen representerar SFVH, inte sektionen.  
 
§5 
Medlemskap 
Annika Rodert, SFVH:s kassör informerade om hur man blir medlem i SFVH. Den som 
önskar bli medlem går in på hemsidan www.sfvh.se under Medlemskap och fyller i ansökan. 
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Anmälan går då via mail till moderföreningens kassör, Annika Rodert, som på nästkommande 
styrelsemöte behandlar medlemsansökan. Vill personen tillhöra en sektion så finns 
möjligheten att välja sektion vid anmälan. Kassören kontaktar berörd sektion om önskan om 
medlemskap i sektionen. Vissa sektioner sköter inbetalning av medlemsavgiften till 
moderföreningen. Medlemsmatrikel från alla sektioner ska skickas till moderföreningens 
kassör. 
PUL - Personuppgiftslagen diskuterades. Annika Rodert uppger att det krävs ett samtycke 
från varje individ för att lägga in personuppgifter i ett register. För att följa lagen kommer det 
att läggas in en mening i samband med nyregistrering av medlemmar och en ruta som 
medlemmen får kryssa i.  
 
§6 
SFVH hemsida 
Jeanette Charpentier och Mari Banck som är SFVH:s webbredaktörer rapporterade att 
sektionernas webbredaktörer har erbjudits två utbildningstillfällen under 2009 (29 april och 
den 27 oktober) och två utbildningstillfälle under 2010 (20 maj och 6 december). Mötet med 
webbredaktörerna och Henrik Staberg på KnowIT den 20 maj var ett arbetsmöte där 
sektionernas webbredaktörer fick vidareutveckla sektionens sida och där det även gavs 
utrymme att skapade en nyhetssida för respektive sektion. Här kommer sektionen att 
fortlöpande lägga in nyheter. Det kommer att visas tre nyheter sedan åker de automatiskt i 
nyhetsarkivet. Jeanette informerade att varje sektion ska uppdatera sin sektions hemsida 
regelbundet.  
 

Mari Banck informerade om att en del medlemsansökningar uppfattas som skräppost av vår 
server. Hon har tagit upp problemet med Henrik Staberg på KnowIT, som svarat att skräppost 
är något som varje e-postmottagare (användare eller organisation) måste ställa in själva. 
Dagens skräppostfilter är ganska ofta lite för nitiska och lägger riktiga e-postmeddelanden i 
skräpposten. Anledningen till att förfrågningar om medlemskap hamnar i skräpposten är att de 
ser likadana ut och kommer från en avsändare som inte är grönlistad. Då kan skräppostfilter 
misstänka e-postmeddelandena. Beroende på vilken e-postadress som används (privat eller 
företagets) så kan inställningar göras på olika sätt. Ibland har företaget ett eget filter och 
användaren ett filter i sitt egna program (t.ex. Outlook eller Notes). 
Det bästa är nog att varje mottagare av era formulär kontrollerar sin skräppost och 
inställningar för skräpposten. Använder personen sina jobb adresser kan de be sin IT-
avdelning om hjälp att grönlista avsändaradressen något@sfvh.se.  
 
§7 
Övriga frågor  
 
Försäkring av inköpt dator som tillhör en sektion 
En fråga har inkommit från tandvårdssektionen gällande försäkring av inköpt dator som 
tillhör sektionen. Det diskuterades att en försäkring är dyrare än att köpa ny dator. Viktigare 
att det finns en backup på innehållet i datorn. 
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Smittskyddssjuksköterskesektionens utträde ut SFVH 
Hygiensjuksköterskesektionen frågande varför smittsjuksköterskesektionen valde att lämna 
SFVH. Ann Tammelin informerade att skälet till att sektionen upplöstes var att man saknade 
engagerade personer, tid och ekonomi för att fortsätta sitt arbete.   
 
Nordiskt möte 25- 26 februari 2010 
Hygiensjuksköterskesektionen frågande om det är något nytt nordiskt möte planerat framöver 
eftersom mötet den 25-26 februari 2010 blev inställt. Ann Tammelin informerade att Norge 
var det enda land som anmält intresse att delta på mötet med de nordiska vårdhygieniska 
föreningarnas styrelser. SFVH kommer inte att arrangera nytt nordiskt möte utan avvaktar om 
det finns annan systerförening som tar nytt initiativ. 
 
Anna Hambraeus och Olle Aspevall informerar om BALTICCARE.  
BALTICCARE - Baltic Antibiotic Resistance cellaborative Network – BARN. 
BALTICCARE är ett nätverk som baseras på projekt inom vårdhygien och klinisk 
mikrobiologi tidigare stöttade av bl.a. av Östeuropakommitten. Nätverket byggdes upp för att 
säkra fortsatt kontakt mellan personer verksamma inom dessa områden sedan 
Östeuropakommitténs stöd till såväl Baltikum som numera även Ryssland upphört. 
BALTICCARE leds av en styrgrupp i vilken ingår seniora representanter för vårdhygien och 
klinisk mikrobiologi från Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. BALTICCARE är 
ett sidaprojekt. Projektägare är SMI 
Projektledare: Ingegerd Kallings, Anna Hambraeus och Ludmilla Zueva 
Plattformen skall skapa möjligheter till informella kontakter mellan experter och genom 
erfarenhetsutbyte, gemensamma projekt, överföra teori till den praktiska kliniska 
verkligheten. BARN vill ha samarbete med SFVH. Arbeta ”på golvet” med det som ska 
införas praktiskt. 
SFVH kan hjälpa till med att förmedla kontakt med Sonia Wallin på SKL (VRISS-projekt) 
och mottagare av Svenska Hygienpriset 2009 och 2010. 
Olle Aspevall är SFVH:s kontakt. PowerPoint materialet som Anna och Olle Aspevall visade 
kommer att läggas ut på www.sfvh.se. 
 
 
Datum för kommande möte mellan SFVH:s styrelse och sektionerna 
2011-01-20, kl 10:00-16:00  
 

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade sektionerna och styrelsen för 
ett bra möte 
 
 
 


