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Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för 
sektioner inom SFVH 
  
Plats: Royal Viking, Stockholm, 
Tid: torsdagen den 20 januari 2011, 10:00 – 16:00.  
 
Deltagare från styrelsen: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Jeanette Charpentier, Ingemar 
Qvarfordt, Inger Spencer och Mari Banck Förhindrade: Annika Rodert, Heinrich von Fircks 
 
Deltagare från sektionernas styrelser:  
Sterilsektionen: Ann Clöve. Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie Pålsson och Lotta 
Helgius. Tandvårdssektionen: Ingrid Olsson och Inger Spencer. Läkarsektionen: Ingemar 
Qvarfordt. Leverantörsgruppen: Jeanette Charpentier. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte 2010-08-20 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 
 
Hygiensjuksköterskesektionen.  
Lotta Helgius ordförande och Ann-Sofie Pålsson vice ordförande informerade från styrelsens 
arbete under året. Höstens studiedagar för hygiensjuksköterskor ägde rum i Umeå 7-9 
september 2010. Temat var ”Bakterier – vän och fiende”. Särskilt en föreläsning av Lars-Åke 
Pennlert - ”Pedagogik i vardagen - budskap som leder till förändring” - blev mycket 
uppskattad. Ett bra tips vid planering av studiedagar. Utvärderingen visade att dagarna som 
norra gruppen arrangerade var mycket uppskattad.  
En enkät om att karlägga vårdhygien i Sverige har funnits tillgänglig för landets alla 
hygiensjuksköterskor på sektionens webbplats (medlemsinloggning) under december månad 
2010. Drygt 50 % av sektionens medlemmar svarade på enkäten. Tyvärr var svarsfrekvensen 
för låg för att uppnå enkätens syfte, att kartlägga Vårdhygien Sverige.  
En ny möjlighet att besvara enkäten kommer under 2011, 15 januari - 17 februari, att erbjudas 
för medlemmar som inte besvarat enkäten. Sektionens styrelse har fått in bra synpunkter på 
enkätens utformning och frågeställningar. Styrelsen kommer att ta ställning till att upprepa 
enkäten nästa år. En presentation kommer att ges i samband sektionens årsmöte i Örebro.  
Styrelsen jobbar även intensivt med att utforma sektionssidan på SFVH:s hemsida. 
Lotta informerade att Inga Zetterqvist nu är installerad som hygiensjuksköterska vid SMI i 
Stockholm. 
Lotta informerade även om en skrift som tidigare tagits fram, ”Hygiensjuksköterskan i 
Sverige igår – idag- i morgon”. Detta kommer att läggas ut som pdf-fil på sektionens 
hemsida. 



 

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

Sektionens studiedagar hösten 2011 ersätts av den nordiska kongressen i Vasa, Finland den 
28-30 september 2011.  Kongressen vänder sig till alla yrkeskategorier inom expertområdet 
vårdhygien. Temat är ”Världen är smittad” och för den 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. 
 
Sterilsektionen. 
Anne Clöve, ordförande i sterilsektionen, informerade att tekniker och ingenjörer som arbetar 
med spol- och diskdesinfektorer inom hälso- och sjukvård nu ingår i sterilsektionen, vilket 
uppfattats positivt av alla parter.  
Ann informerade att brev har skickats ut till alla ansvariga för kvalitet och 
patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård och tandvård. I brevet framgår det att det är 
viktigt att ge befintlig personal att genomgå utbildning till instrument och steriltekniker eller 
motsvarande yrkesutbildning. Det är av stor vikt att genomgången utbildning bör beaktas vid 
nyrekrytering.  
Ann informerade om den kvalificerade yrkesutbildningen (YH) till instrument och 
steriltekniker som är på 1,5 år. Utbildningen har riksintag, vilket innebär att teoriträffarna 
sprids ut till olika orter. Varje höst antas 25 nya studenter och dessa får efter tre terminers 
teoretiska och praktiska studier kalla sig Steriltekniker. Utbildningsanordnare är Sollefteå Lär 
Center, www.soleftealarsenter.se.  
Höstens studiedagar för sektionens medlemmar ägde rum 7 till 8 oktober 2010 på Skogshem 
& Wijk, Lidingö. Temat för studiedagarna var ”Kärnfokus – hjärnkoll” och handlade om 
logistik och flöde. Ett positivt inslag var erfarenhetsutbytet mellan deltagarna som nu har 
genomförts andra året i rad. Årets studiedagar kommer att äga rum 20-21 oktober 2011 på 
Skogshem & Wijk, Lidingö. 
Ann och Eva Herrero har besökt WFHSS som ägde rum i Brasilien år 2010 med ca 3000 
deltagare. Nästa års WFHSS Congress äger rum i Lissabon.  
Sektionen är med och arbetar för att skapa en gemensam nordisk utbildning för steriltekniker; 
EU-pengar kan anslås för detta, ett första möte har hållits i Oslo. 
 
Tandsektionen. 
Inger Spencer ordförande i tandsektionen och Inger Olsson, styrelseledamot, informerade om 
att de planerar sitt fjärde symposium i Stockholm den 4 februari 2011. Detta motsvarar andra 
sektioners studiedagar. Man räknar med ett deltagande på ca 120 personer. Årets symposium 
har som tema Vårdrelaterade infektioner i tandvården. 
Föreläsare och ämne på årets symposium: 
Peter Lundholm - Nya infektioner i tandvården, Fredrik Frisk - Aseptik och antiseptik, vid 
endodontisk behandling, Dan-Åke Wälivaara - Apikal kirurgi och Ingrid Olsson – Aseptik - 
operationsuppdukning. 
Inger Spencer rapporterade om att arbetsgruppen HITÅT arrangerade en ”hearing” med tema 
problem kring kanylhantering, den 25 oktober 2010, kl. 10-16, på Piperska Muren Konferens 
i Stockholm. Dagen samlade berörda myndigheter, tillverkare och användare inom 
tandvården. Målet för dagen var att skapa ett koncensusdokument som ger tandvården  
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objektiv, adekvat och kortfattad information samt att få till en lösning på säker 
kanylhantering. Hearingen har uppmärksammats i både tandhygienist- och 
tandläkartidningen. Artiklarna finns att läsa på www.sfvh.se. Inger Spencer informerade även 
om att hon kommer att avgå som ordförande i tandvårdssektionen.  
 
Leverantörsgruppen. 
Jeanette Charpentier informerade att de inte har en styrelse utan har ett samarbete via 
sektorsgruppen för infektionsprevention inom Swedish Medtech. Joakim Lindoff är 
ordförande i Swedish Medtech. 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 
fram morgondagens utrustning inom hälso- och sjukvård.  
 
Läkarsektionen. 
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. Sektionen har bytt namn till Läkarsektionen. I samband med namnändring 
reviderade läkarsektionen sina stadgar för att harmonisera med SFVH:s stadgar. 
Sektionen kommer att ansöka om att bli en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet. 
Höstmötet ägde rum den 28-29 oktober 2010. Höstmötet fick bra utvärdering och på 
programet stod bl.a.:  
Johan Carlsson, SMI:s generaldirektör, berättade om myndighetens nya organisation och 
kommande arbete. Socialstyrelsen informerade om vad som händer med projektet ”God 
hygienisk standard” som på grund av ändrat uppdrag fått läggas på ”is” en tid, men som 
kommer att återupptas. Redovisning från ett neonatalutbrott av ESBL. 
Hygienrondsprotokollet. Infektionsverktyget, ett nationellt arbete som har som syfte att skapa 
övervakning av infektioner. Kort redovisning från städgruppen. Diskussion om att Strama 
idag ingår i SMI. 
 
§3 
Förslag till nya stadgar för SFVH 
Diskussion av det stadgeförslag som avslogs av årsmötet 2010. 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 
SFVH hemsida 
Ann Tammelin inledde med att berömma sektionerna för deras arbete med att utforma bra och 
informativa sektionssidor på www.sfvh.se .  
Ann lyfte frågan om hur vi fortsättningsvis ska publicera minnesanteckningar från SFVH:s 
styrelsemöten och minnesanteckningar/protokoll från sektionsstyrelsernas möten. Efter  
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diskussion kom mötet fram till att SFVH:s minnesanteckningar fortsättningsvis kommer att 
ligga publikt.  
När det gäller respektive sektionsstyrelses minnesanteckningar och protokoll är det upp till 
sektionens styrelse att besluta om vad och vilka minnesanteckningar och mötesprotokoll som 
ska ligga publika och vilka som ska ligga på sektionens sida som kräver medlemsinloggning. 
Möjligheten kvarstår som vi tidigare tagit fram att sektionernas sekreterare lägger in 
minnesanteckningar och protokoll på en central plattform där sektionerna med inloggningsrätt 
kan läsa alla sektionernas minnesanteckning och mötesprotokoll. Rutin för den gemensamma 
plattformen kommer vi inte i dagsläget att genomföra, men kan återuppta om behov uppstår. 
Information kommer att skickas ut till sektionens webbredaktörer. 
Jeanette Charpentier och Mari Banck som är SFVH:s webbredaktörer rapporterade att 
sektionernas webbredaktörer har under året erbjudits ytterligare en utbildningsdag. 
Deltagandet denna gång var lågt men Jeanette valde att ändå träffa webbansvariga från 
tandsektionen, Ingrid Olsson och hygiensjuksköterskesektionen, Anita Johansson. På mötet 
framkom frågor från sektionerna som styrelsen har tagit beslut om.  

• Ska byte av lösenord ske årligen? Svar: Det finns idag inget behov idag att byta 
lösenord årligen. Uppstår behov kan byte ske för den sektion som så önskar.   

• Kan SFVH lägga in information om sektionernas stipendier på startsidan? Svar: Berör 
det en enskild sektion ska informationen inte läggas ut på startsidan utan 
informationen ska ligga på den sektion som är berörd. Detta kan t.ex. gälla ett 
stipendium som endast kan sökas av medlemmar i en sektion. 

• Önskemål från några webbansvariga att träffas fysiskt årligen för att utveckla 
hemsidan. SFVH:s webbansvariga Jeanette Charpentier och Mari Banck ser idag inte 
att det finns behov av fysiska träffar utan erbjuder sektionens webbansvariga att via 
telefon ”supporta” sektionernas webbansvariga på följande tider under våren 2011: 
2011-02-25, 2011-03-31 och 2011-05-30 mellan kl 09:00-10:00. Uppstår behov kan 
de även utanför dessa tider konakta Jeanette och Mari.  

Styrelsen har ställt en fråga om SFVH kan se besöksfrekvens på hemsidan. Jeanette 
Charpentier har varit i kontakt med Know IT och en offert har inkommit från Know IT. De 
skriver i sin offert att de erbjuder ett skräddarsytt projekt, Google Analytics på www.sfvh.se 
för att ge underlag för kännedom om besöksfrekvens.  
Det behövs en installering av ett statistikverktyg på webbplatsen för att SFVH ska kunna göra 
detta. Styrelsen har beslutat att köpa till Google Analytics, pris: 6.240 SEK 
 
§5 
Är diplomutbildningen i Vårdhygien och Smittskydd vid NHV hotad? 
Ingemar Qvarfordt ingår i den nordiska arbetsgruppen/programkommittén för 
diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien på NHV. NHV har sedan ett år tillbaka ny rektor 
Anders Foldspang. Ingemar rapporterade att rektor anser att NHV ska fokusera mer på 
mastersprogram och doktorandutbildning än på kortare utbildningar på avancerad nivå, som 
diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien. Detta kan utgöra ett hot mot programmet 
framöver. Arbetsgruppen/programkommittén vill motverka detta och säkra 
diplomutbildningens finansiering och har därför skrivit brev till NHV:s styrelse och rektor.  
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Arbetsgruppen/programkommittén har sökt stöd i detta arbete hos de norska och svenska 
nationella vårdhygieniska föreningarna. Föreningarna kan uppvakta rektor, styrelse, aktuella 
myndigheter, parlamentariska församlingar och, inte minst, Nordiska ministerrådet, som via 
respektive nationella socialministerier beviljar anslagen till NHV. 
Styrelsen för SFVH delar denna målsättning hos arbetsgruppen/programkommittén. 
SFVH (och arbetsgruppen/programkommittén) tycker att det är olyckligt och obegripligt att 
NHV nedprioriterar en eftersökt utbildning som fyller ett behov för att svensk vårdhygienisk 
personal ska kunna fylla den expertroll som Socialstyrelsen efterlyser. Svensk Förening för 
Vårdhygien (SFVH) är djupt oroad över att ledningen för NHV nedprioriterar 
Diplomutbildningen i Vårdhygien och Smittskydd. 
Svensk Förening för Vårdhygien har uppvaktat rektor Anders Foldspang och samtliga 
medlemmar i NHV:s styrelse med brev och kopia är skickad till Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Personerna som uppvaktade NHV var Ann 
Tammelin, ordförande i SFVH, Ingemar Qvarfordt, ordförande i läkarsektionen och Lotta 
Helgius, ordförande i hygiensjuksköterskesektionen. Brevet kommer att läggas ut på 
www.sfvh.se. Information om uppvaktningen kommer att ske till styrelserna i de övriga 
nordiska vårdhygieniska föreningarna med förhoppning att de också agerar. 
 
§6 
SFVH:s internationella engagemang, IFIC 
Ann Tammelin informerade kort om IFIC:s (International Federation for Infection Control) 
internationella arbete. IFIC är en paraplyorganisation för nationella vårdhygieniska 
föreningar. IFIC:s vision är att varje nation skall ha en infektionsförebyggande organisation (i 
Sverige är det SFVH). IFIC har 66 organisationer från 51 länder och fler är pågång. Egil 
Lingaas från Norge är den nordiska representanten som sitter i IFIC:s styrelse. SFVH stödjer 
IFIC:s scholarship genom en årlig gåva på 10.000:-. IFIC:s kongress kommer att äga rum i 
Venedig 12-15 oktober 2011.  
Läs mer om IFIC på http://www.theific.org/.  
Under mötet samtalade vi om hur SFVH internationella engagemang ska se ut i framtiden.  
Vi såg svårighet i att en person som inte ingår i föreningens styrelse ska kunna representera 
SFVH i IFIC. SFVH är betalande medlem i IFIC men har idag inget engagemang. Förslag 
framkom att översätta SFVH:s hemsida till engelska för att nå ut internationellt. SFVH 
hemsida finns länkat på de internationella hemsidorna, http://www.theific.org/ och 
http://www.wfhss.com/. 
 
§7 
Övriga frågor  
 
SFVH studiedagar 2011 Conventum i Örebro 11-13 april 2011 
Mari Banck och Ann Tammelin rapporterade att arbetsgruppen har haft telefonmöte och 
förslag till program med föreläsare och tema visades. Programmet är i det närmaste fastställt 
och information om studiedagarna kommer att läggas ut så snart det är möjligt på 
www.sfvh.se . Arbetsgruppen består av: Ingela Nilsson (ordförande), Kia Karlman, Eva 
Andersson, Peter Lundholm, Lars Bodin Irene Sandberg och Mari Banck.  
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Remiss från Socialstyrelsen - Begreppet vårdrelaterad infektion 
Lotta Helgius ställde frågan om SFVH:s styrelse vet hur långt Socialstyrelsen har kommit 
med utredningen av Begreppet vårdrelaterad infektion.  
Under våren 2010 skickades begreppet ”Vårdrelaterad infektion” ut på bred remiss med 
förslag till definition och kommentar och användningsområde. Beaktande av inkomna 
remissvar ledde till att begreppet delades upp i dels ”Vårdrelaterad infektion”, dels 
”Vårdrelaterat bärarskap”, som blir underordnade begreppet ”Vårdrelaterad smitta”. 
Socialstyrelsen skickade ut en ny remiss och SFVH lämnade ånyo synpunkter (se 
www.sfvh.se). Ann meddelade att föreningen inte fått någon återkoppling från 
Socialstyrelsen. 
 
Utredningen om Vårdhygienisk kompetens från Socialstyrelsen 
Lotta Helgius ställde frågan om SFVH:s styrelse vet hur långt Socialstyrelsen kommit med 
utredningen om ”Vårdhygienisk kompetens”. Socialstyrelsen arbetar med att förtydliga 
begreppet god hygienisk standard och vilka krav som ställs på olika former av vård för att 
detta krav enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagens ska vara uppfyll. Arbetet 
genomförs i flera delprojekt. Ett delprojekt behandlar vårdgivarens tillgång till vårdhygienisk 
kompetens. SFVH var en av 16 remissinstanser och remissvar lämnades till Socialstyrelsen 
den 15 november 2009. Ann meddelade att föreningen ännu inte fått någon återkoppling från 
Socialstyrelsen. 
 
6:e nationella konferensen om patientsäkerhet 2011 
Ann informerade om den 6:e nationella konferensen om patientsäkerhet som samlar folk från 
hela landet för två dagars seminarier och minikurser om patientsäkerhet. Den kommer att äga 
rum den 12- 13 september 2011. Patientsäkerhet är en av de stora framtidsfrågorna inom 
vården och antalet deltagare på konferensen har stigit stadigt sedan den första konferensen 
2004. På den senaste konferensen 2009 deltog över 1700 personer. Mer finn att läsa på SKL 
hemsida. Till SKL hemsida om 6:e nationella konferensen om patientsäkerhet 2011. 
Lotta Helgius önskade att SFVH ska stå bakom arrangemanget. Ann tar kontakt med SKL i 
frågan. 
 
PRISS-projektet  
Ann Tammelin gav en kort information om PRISS-projektet (Protesrelaterade Infektioner Ska 
Stoppas). Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) startade projektet i samarbete 
med ett antal föreningar:  

• Svensk ortopedisk förening 
• Svensk infektionsläkarförening 
• Ortopedisjuksköterskor 
• Legitimerade sjukgymnasters förbund  
• Riksföreningen för operationssjuksköterskor 

Det har inkommit synpunkter till styrelsen att SFVH bör delta i projektet för att få en 
förankring i vårdhygien. Hygienläkare och hygiensjuksköterskor bör tillfrågas om att vara 
revisorer inom andra landsting precis som övriga yrkeskategorier som ingår i PRISS. SFVH  
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är nu inbjuden att delta, Ann Tammelin kommer att vara styrelsens kontaktperson i PRISS-
projektet. 
 
Nästa möte med sektionerna 
2011-09-02, kl 10:00-16:00 Lokal ej klar 
Mötet enades om att träffas som tidigare träffas två gånger per år. 
 

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


