Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Södersjukhuset konferensrum Tanto, Stockholm .
Tid: torsdagen den 29 augusti 2013, 10:30 – 16:00.
Deltagare från SFVH:s styrelse: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Lena Engman, Katja
Urwitz Iversen, Ingrid Olsson, Anne Clöve, Elisabet Gebring och Mari Banck
Deltagare från sektionernas styrelser:
Steriltekniska sektionen: Eva Berglin Herrero. Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie
Pålsson och Susanne Hansson Frölander. Tandvårdssektionen: Ingegärd Lundgren Svensson
och Jana Johansson Huggare. Läkarsektionen: Anders Johansson och Ingemar Qvarfordt.
Leverantörsgruppen: Lena Engman (representerar leverantörsgruppen då ingen deltog)
§1
Föregående minnesanteckningar och dagens agenda
Minnesanteckningarna från föregående möte den 29 augusti 2012 som tidigare gått ut till
föregående mötesdeltagare är publicerad på www.sfvh.se. Agenda som tidigare gått ut till
dagens möte presenterades och godkändes.
§2
Kort presentation av delatagarna
Det gavs tillfälle till en kort presentationsrunda.
§3
NHV - hur ser framtiden ut på kort och lång sikt
Ingemar Qvarfordt rapporterade om nuläget för NHV- Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap. NHV har under 60 år haft forskningsbaserad högre utbildning i
folkhälsofrågor och haft en central roll i professionaliseringen av folkhälsoarbetet i de
nordiska länderna. Genom åren har folkhälsovetenskapliga institutioner växt fram i de
nordiska länderna och behovet av en gemensam nordisk utbildning är inte lika stort idag
och ett beslut togs på ministermötet i juni att skolan ska läggas ner vid årsskiftet 2014-2015.
Styrelsen har uppvaktat med en skrivelse i maj 2013 till Socialdepartementets ministrar vid
Socialdepartementet och medlemmar i Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik
(MR-S) om behov av utbilning.
På mötet gavs tid att samtala om nedläggningens konsekvenser. Ingemar informerade att han
kommer att jobba på NHV med att utarbeta och förverkliga en plan för överlevnad av
diplomutbildningen i vårdhygien/smittskydd under en annan huvudman. Göteborgs
Universitet har ambitionen att fylla den rollen och undersöker för närvarande former och
finansiering med målet att kunna erbjuda kurser från VT-15. Stöd kommer att sökas från
socialdepartementet för hjälp med finansiering.
Katja Urwitz Iversen tog upp att det är viktig att prata med arbetsgivarna om att de framför
vikten av att denna kompetens finns. Ingemar informerade om att det är viktigt att inte
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avvakta utan driva på och att SFVH ska fortsätta att uppvakta berörda myndigheter om att det
ska finnas en utbildning.
§4
Sterilteknikerutbildningarna - hur ser framtiden ut på kort och lång sikt?
Ann Clöve och Mari Banck informerade om att idag finns det två utbildningar.
• Sollefteå (Studieform: distans): www.solleftealarcenter.se
• Göteborg (Studieform: bunden): www.yhgbg.se
Sollefteå
Steriltekniker utbildningen är en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska
inslag och som leder till ett särskilt yrke. Utbildning är en utbildning under Yrkeshögskolan
(Yh). I dagsläget går 28 studenter som blir färdiga i december.
Det var 128 sökande till höstens utbildning och 33 studenter är antagna, så intresset växer.
Andelen studenter som inte jobbar inom hälso- och sjukvård ökar hela tiden och det finns en
stor grupp som vill satsa på yrket steriltekniker. Sollefteå ansöker om en ny
utbildningsomgång inom Yh och ger de klartecken kan den nya sterilteknikerutbildningen att
starta med ny kursplan i augusti 2014. Mari Banck representerar SFVH i Sollefteås
ledningsgrupp.
Göteborg
Instrument- och Steriltekniker utbildningen är en eftergymnasial utbildning för de som har
undersköterskeutbildning med många praktiska inslag och leder till ett särskilt yrke. I
dagsläget går 16 studenter som avslutar sin utbildning i oktober. Ny utbildning kommer inte
att startas upp i höst. Gerd Larsson, chef för steriltekniska avdelningen vid SÄS (Borås) och
representerar SFVH i Göteborgs ledningsgrupp.
Det finns i Sverige 600 personer som jobbar med steriltekniskt arbete på cirka 80
sterilenheter. En risk om fler utbildningar startas är att det blir svårt att få LIA platser (lärande
i arbetslivet). Sterilenheter tar inte emot studenter av olika skäl och detta gör att antalet
studenter inte kan utökas ännu mer. I Göteborg med omnejd är situationen svår för båda
utbildningarna. Risken är att Sollefteå inte kan anta studenter från väst Sverige eftersom
skolan inte erbjuda LIA platser YH tillåter inte att man begränsar intag.
VEDAS (Vocational Education for Disinfection and Sterilization)
VEDAS www.vedas.se är ett projekt och målet är att arbeta fram en komplett transparant
utbildningsplan som kommer att ligga till grund för de kriterier som ska uppfyllas för att få
använda yrkestiteln steriltekniker. Maria Hansby, projektledare för VEDAS
Under november 2013 kommer VEDAS att presenteras för Eu kommissionen och WFHSS
och därefter kommer utbildning att synkas mot denna standardiserade kursplan.
I Sverige innebär det framförallt mer dental, endoskopi och miljö samt Life-skills som idag
måste finnas med i utbildningar enligt Eu direktiv. En önskan är att totallängen inte ökas utan
att dessa ämnen inkluderas i 3 terminer. Detta innebär en intensivare studietakt för studenten.
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§5
Kompetensbeskrivning för våra professioner och specialistutbildning för hygienläkare
Hygiensjuksköterskornas kompetensbeskrivning
Ann-Sofie Pålsson, ordförande för hygiensjuksköterskesektionen informerade att idag finns
det en kompetensbeskrivning framtagen utifrån svenska förhållanden. Den framtagna
kompetensbeskrivningen är publicerad på www.sfvh.se. Det finns ingen skyddad yrkestitel
för hygiensjuksköterskor. ECDC, Core competencies for infection control and hospital
hygiene professionals in the European Union har en kompetensbeskrivning som utgår från
utländskt förhållande. Hygiensjuksköterskesektionen jobbar vidare med kompetensområdet
för hygiensjuksköterskor.
Specialistutbildning för hygienläkare
Ann Tammelin informerade att en översyn av läkarnas specialitetsindelning genomfördes år
2011-2012. Förslag är att vårdhygien blir en ny specialitet. Förslaget är att det blir
tilläggsspecialitet med två möjliga basspecialiteter:
• Infektionsmedicin
• Klinisk bakteriologi och virologi
Förslag till målbeskrivning framtagen av arbetsgrupp inom Läkarsektionen hösten 2012 och
överlämnad till Socialstyrelsen. Målbeskrivningen ger ramen för arbetsgivarens skyldigheter
och är en del av en föreskrift från Socialstyrelsen. En ny arbetsgrupp startar under september
2013 för att jobba vidare med underlaget. Ann informerade att ikraftträdandet är framflyttat
från 1 januari 2014 till den 1 januari 2015. Ann påpekade att det måste jobbas för att få
huvudmännen att inrätta ST-tjänster.
Ann tog upp att det är viktigt att det inte startas för många olika konkurerande utbildningar
utan det är viktigt med samordning för att stärka professionen och att utbildningarna inte blir
en engångsföreteelse utan är uthålliga.
§6
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör, redovisade föreningens ekonomi och
redovisningsupplägg. Tidigare har styrelsen identifierat ett minskat ekonomiskt resultat
beroende på stora kostnader för datakommunikation (hemsidan) och flera stora arbetsgrupper.
Styrelsen har jobbat med att få ner kostnaderna och styrelsens arbete med att se över
kostnader visar sig ha gett resultat, då föreningens ekonomi är i balans.
§7
Hygiendagar/ Studiedagar - SFVH:s och sektionernas
• Hygiensjuksköterskesektionen arrangerar årligen studiedagar och informerade om
att sektionen märker av att antalet sökande minskar Sektionen har genomfört en enkät
för att undersöka orsaken till minskat sökande. Vid utvärderingen framkom det att det
är framförallt ekonomin som är den största orsaken till att medlemmar måste välja att
åka på antingen hygiendagar eller på sektionens studiedagar.
• Tandvårdssektionen arrangerar årligen Hygiensymposium som är mycket uppskattat
av sektionens medlemmar. Det har visat sig att måndagar är bästa dagen för
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hygiensymposium. Sektionen ser det som ett komplement till SFVH:s hygiendagar.
Om sektionen inte skulle arrangera dessa dagar skulle medlemsantalet minska.
• Steriltekniska sektionen arrangerar årligen 1 ½ dag studiedagar på hösten som
uppskattas av medlemmarna. Sektionens medlemmar väljer i första han dessa dagar.
• Läkarsektionen arrangerar höstmöte.
Ann Tammelin tog upp att moderföreningen har behov att arrangera hygiendagar för
erfarenhetsutbyte och för att vinsten ger föreningen möjlighet att ha en hemsida, jobba med
arbetsgrupper och utvecklingsfrågor. Medlemsavgifterna ska täcka styrelsens arbete.
Anders tog upp att det är viktigt att vi är vidsynta och satsar på hygiendagarna för att inte
komma i en negativ spiral av att inte förmedla kunskap.
Det framkom dock att det är viktigt med att sektionen arrangerar egna utbildningsdagar.
Mötets deltagare enades om att någon förändring av utbildningsutbudet inte ska ske i nuläget.
Något vi kan jobba med är att vi kan hjälpas åt att göra reklam för respektive sektion och
moderförening, Hygiendagar och Studiedagar.
Ett förslag i framtiden kan vara att sektioner och moderförening arrangerar Hygiendagar/
Studiedagar tillsammans under en vecka då alla får möjlighet att mötas. Då finns tid för egna
utbildningsdagar och årsmöte. Det är inte aktuellt i nuläget utan det är något som vi kan jobba
vidare på vid våra träffar framöver.
§8
SFVH:s stadgar
Styrelsen har sedan tidigare tagit upp att SFVH:s stadgar behöver ses över och ändras av flera
skäl. Det behövs en modernisering och anpassning till nutida förhållanden, men ännu
viktigare är att rätta till direkta felaktigheter i stadgarna.
En arbetsgrupp fick i uppdrag av styrelsen och påbörjade arbetet under september år 2012.
Anders Johansson, stadgegruppens sammankallande, informerade mötesdeltagarna kort om
stadgegruppens arbete. Arbetsformen har skett via 7 telefonmöte. Stadgegruppen har gjort
omvärldsspaning på hur andra organisationer och idrottsföreningars stadgar är utformade för
att ge en bra grund för bra och hållbara stadgar för föreningen.
Stadgegruppen har tagit fram underlag till stadgar som skickat till styrelsen under våren 2013.
Styrelsen har gett återkoppling på stadgearbetsgruppens arbete.
På dagens möte gick vi igenom underlaget som tidigare gått ut inför dagens möte. Viktiga
synpunkter kom fram under mötet som styrelsen kommer att jobba vidare med för att
presentera förslag på kommande årsmöte som äger rum i Umeå den 11 mars 2014.
§9
Svensk Förening för Vårdhygiens hemsida www.sfvh.se
Denna punkt fick utgå på grund av tidsbrist då tid ägnats åt arbete med stadgarna.
I minnesanteckningarna redovisas vad som skulle tagits upp på mötet.
Styrelsens webbredaktör Mari Banck, föredagshållaren, redovisar skriftligt information som
var förberett nedan om denna punkt:
Startsidan för hemsidan www.sfvh.se har nu uppgraderats före sommaren av HL design &
media AB, Växjö utifrån styrelsens önskemål. Styrelsen är nöjd med resultatet.
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Ann Tammelin har haft kundmötet med Henrik Löwenadler, VD för HL design & media AB.
Vid kundmötet lyfte Ann upp tre punkter som Mari Banck, fångat upp under våren:
Problem med länkar till dokument på hemsidan
Besökande till vår hemsida har under våren haft problem med att öppna länkar på hemsidan.
Henrik informerade att det har uppmärksammats och meddelar att de är ett tekniskt problem
som HL design jobbar med att rätta till.
Ärendehanteringssystem
För att få ordning på vilka ärende som behandlas har Mari en önskan om ett
ärendehanteringssystem. Henrik informerade om att det finns ett ärendehanteringssystem som
HL design använder sig av som vi kan ta del av under hösten.
Prenumerationsmöjlighet
Styrelsen har tidigare uttalat en önskan att ge våra medlemmar möjlighet att prenumerera på
förändringarna via en så kallad RSS funktion. Tyvärr har det inte funnits möjlighet att
genomföra detta i befintlig plattform. HL design informerar om att den möjligheten finns vid
uppgradering. Styrelsen diskuterade om uppgradering är möjlig eftersom det innebär en
merkostnad utöver det vi tidigare budgeterat. Styrelsen beslutade att det inte är möjligt i
dagsläget utan lägga in det i kommande budgetplanering för år 2014.
§10
Vad händer med SODA?
Denna punkt fick utgå på grund av tidsbrist då tid ägnats åt arbete med stadgarna.
I minnesanteckningarna redovisas vad som skulle tagits upp på mötet.
Mari Banck, föredagshållare, redovisar skriftligt information nedan om denna punkt som var
förebetett till dagens möte.
Ann Tammelin och Anne Clöve träffade den 17 juni 2013 representanter från SIS/TK 349.
På mötet beslutades att SODA och FYFFE överlämnats från SFVH till SIS.
SIS kommer att integrera SODA dokumenten i den nya utgåvan av HB600, företrädesvis som
ett annex.
Det gäller följande dokument:
• SODA:s grunddokument (Vägledning)
• bilaga 1 (Förebyggande underhållsprotokoll)
• bilaga 2 (Smutstest)
Bilagor
Bilaga 3 Kravspecifikation och 4 Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom
området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer som SODA-arbetsgruppen tagit
fram för att användas tillsammans med SODA dokumentet behålls av SFVH.
Styrelsen ska se över hur dessa kan förvaltas och revideras på bästa sätt.
Utbildningsmaterialet är mycket bra utbildningsmaterial. Och kan användas fristående. Det
innehåller manus och Powerpoint för rengöring och desinfektion för spol- och
diskdesinfektorer. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt för medlemmar och andra under
fliken dokument på www.sfvh.se.
Utbildningsmaterialet behöver marknadsföras mer och lämpligt är att lyfta fram
utbildningsmaterialet på kommande hygiendagar i Umeå.
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HB 600 Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser (utgåva 3)
HB 600 har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 29 januari 2013 till den 13 mars 2013.
SFVH och medlemmar har fått möjlighet att yttra sig över ny reviderad utgåva.
Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat svar till SIS den 19 mars 2013.
Det är planerat att SIS HB 600 kommer att publiceras under hösten.
Arbetsgruppen SODA kommer att upplösas genom att SODA lämnas över från SFVH till SIS.
§ 11
SIS remisser
Denna punkt fick utgå på grund av tidsbrist då tid ägnats åt arbete med stadgarna.
I minnesanteckningarna redovisas vad som skulle tagits upp på mötet.
Katja Urwitz Iversen, föredagshållare, remissansvarig för SFVH, redovisar skriftligt nedan
om denna punkt.
Vad är SIS
• SIS, Swedish Standards Institute är en fristående, ideell medlemsorganisation
• Arbetar tillsammans med företag, myndigheter, forskare och organisationer, både i
Sverige och i världen, för att skapa standarder som ger enklare rutiner, billigare flöden
och höjd kvalitet
Vad gör SFVH i standardiseringsarbetet
• Standardiseringsarbetet är ett viktigt område för föreningen men på grund av
kostnaden att delta i tekniska kommittéer blir deltagandet här begränsat.
• En viktig uppgift är dock att fungera som remissinstans
• SFVH betalar 2375 kr per år för att få ta del av remisserna och möjlighet att påverka
Vad gör en SFVH:s remissmottagare
• Remissansvarig inom SFVH styrelse får remiss från SIS och registrerar remissen på
registreringslista samt genomför en första bedömning av remissen
• Remisser som inte har någon vårdhygienisk relevans besvaras omgående, avstår, av
remissansvarig inom SFVH styrelse, eventuellt efter samråd med övriga i styrelsen
• Remissansvarig inom SFVH styrelse skickar remisser med vårdhygienisk relevans till
sektionernas ordförande/remissansvarig för vidare distribution till medlemmarna och
ev. direkt till medlemmar med särskild kompetens inom aktuellt ämnesområde
Vad krävs för att bli remissmottagare?
• Ska vara medlem i SFVH och ha kunskaper inom ämnesområdet
• Får inte vara medlem i aktuell Teknisk kommitté
• Genomgår förslaget, fyller i svarsblanketten och skickar svaret åter till remissansvarig
i SFVH styrelse innan tidsfristen
§12
Övriga frågor
Inga inkomna frågor denna gång
Nästa möte med sektionerna
Kommer att planeras under hösten 2013
Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade deltagarna för ett bra möte
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