Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm, Klubbrummet.
Tid: onsdagen den 29 augusti 2012, 10:00 – 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: Anne Clöve (även medlem i moderföreningens styrelse).
Hygiensjuksköterskesektionen: Ann-Sofie Pålsson och Gunhild Rensfelt.
Tandvårdssektionen: Peter Lundholm, Ingegärd Lundgren Svensson och Ingrid Olsson
(även medlem i moderföreningens styrelse).
Läkarsektionen: Birgitta Lytsy och Ingemar Qvarfordt.
Leverantörsgruppen: Lena Engman (även medlem i moderföreningens styrelse).
§1
Föregående minnesanteckningar och dagens agenda
Minnesanteckningarna från föregående möte 2011-09-01 godkändes och lades till
handlingarna. Dessa är efter godkännande från föregående mötesdeltagare publicerade på
www.sfvh.se. Agenda som tidigare gått ut till dagens möte presenterades och godkändes.
§2
Kort information från moderföreningens och sektionernas styrelser om aktuellt arbete
Moderföreningen, 605 medlemmar
Ann Tammelin, ordförande, erinrade om att SFVH:s årsmöte 2012 beslutade att föreningen
skall ha en internationell grupp på 1-3 personer varav en styrelsemedlem. Styrelsen har
beslutat att den internationella gruppen tills vidare består av Katja Urwitz Iversen. Katja
kommer att vara SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de nordiska
systerföreningarna. SFVH har ansökt om formellt medlemskap i EUNETIPS. Styrelsen
arbetar med att ta fram en policy för SFVH:s internationella engagemang.
Ann informerade om att styrelsen har påbörjat arbetet inför studiedagarna år 2014. Man
undersöker lämplig ort och om studiedagarna kan omfatta två i stället för tre dagar.
Läkarsektionen, 61 medlemmar.
Ingemar Qvarfordt, ordförande, informerade om att sektionen nu är en associerad förening till
Svenska Läkaresällskapet (SLS) efter beslut i Läkaresällskapets fullmäktige i oktober 2011.
Det ger en bra plattform för att sprida information och kunskap om ämnesområdet
vårdhygien, men det innebär även större krav på läkarsektionen. Möjligheten att arrangera
symposier, hålla föredrag och ställa ut postrar på medicinska riksstämman kommer att ställas
till förfogande för alla föreningsmedlemmar.
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Läkarsektionen har sedan de blev associerade till SLS fått remisser från SIS och myndigheter
som ska besvaras. Arbetet med SIS-remisser kommer att samordnas mellan Katja Urwitz
Iversen, moderföreningens remissansvariga, och Birgitta Lytsy, sektionens vetenskapliga
sekreterare.
Medicinska riksstämman 2012
Läkarsektionen kommer att arrangera ett symposium med titeln ”Städning i vårdlokaler - hur
gör man rent hus?”. Sektionen är medarrangör till två symposier på medicinska riksstämman.
Läkarsektionens höstmöte
Höstens sektionsmöte äger rum 25-26 oktober 2012
Tilläggsspecialitet för läkare
Socialstyrelsen har gjort en översyn över läkares specialiteter. Läkarsektionen har
tillsammans med moderföreningen tidigare skickat in en skrivelse till Socialstyrelsen (SoS)
med önskemål att Vårdhygien blir en egen specialitet utifrån kravet från SoS att alla
vårdgivare ska ha tillgång tillvårdhygienisk expertis, inkl. hygienläkare, och att det då är
rimligt att kompetenskraven för ”hygienläkare” definieras. Det är nu beslutat att Vårdhygien
blir en tilläggsspecialitet till både Klinisk bakteriologi och virologi och Infektionsmedicin.
Ingemar tror att detta i framtiden kommer att underlätta rekrytering av hygienläkare. Med
anledning av detta har läkarsektionen startat en arbetsgrupp för att ta fram målbeskrivning för
den kommande specialiteten.
Hygiensjuksköterskesektionen, 108 medlemmar
Ann-Sofie Pålsson, ordförande och vice ordförande Gunhild Rensfelt informerade om:
Nordisk hygienkonferens
Nordisk hygienkonferens ägde rum i Vasa, Finland den 28-30 september 2011.
Konferensen arrangerades av sektioner för hygiensjuksköterskor inom de nordiska
vårdhygieniska föreningarna. Deltog gjorde 350 hygiensjuksköterskor, hygienläkare,
mikrobiologer men också till vårdpersonal med intresse för vårdhygien. Temat var "Världen
är smittad - vi har receptet!" www.nsfh.net
Enkät
En enkät har funnits tillgänglig för landets alla hygiensjuksköterskor på sektionens webbplats
(medlemsinloggning). Frågorna har gällt tillgången till hygiensjuksköterskor,
ansvarsområden, utbildning, löner m.m. i Sverige. Enkäten genomfördes under december
2010 och under februari 2011. Man kommer upprepa enkäten med en revidering av vissa
frågeställningar.
Hemsidan
Styrelsen jobbar med sektionssidan på www.sfvh.se.
Samverkan
Styrelsen har under åren samverkat med SEORNA, operationssjuksköterskeföreningen.
Styrelsen arbetar med att se över hur sektionen i framtiden ska samverka för att ta del av
varandras kompetens. Ann Tammelin höll med om att operationssjuksköterskor är en viktig
målgrupp och ser det som värdefullt att tipsa dem om att bli medlemmar och bjuda in dem till
kommande studiedagar. Idag får hygiensjuksköterskesektionen en stående inbjudan till
operationssjuksköterskornas studiedagar och där kan vi bidra med vårdhygienisk kunskap.
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Fonder
Hygiensjuksköterskesektioner har idag två fonder och två företag delar ut stipendier som
enbart kan sökas av hygiensjuksköterskesektionens medlemmar.
Leverantörsgruppen, 93 medlemmar
Lena Engman informerade att de inte har en egen styrelse. Tidigare har samverkan med
sektorsgruppen för infektionsprevention inom Swedish Med Tech varit kanalen in till
medlemmarna inom leverantörsgruppen. Det fungerar inte i dagsläget och leverantörsgruppen
bör fundera på om den ska återuppta samverkan med sektorgruppen. Leverantörsgruppens
medlemmar är ofta anställda vid företag som är medlemmar i Swedish Med Tech.
Tandvårdssektionen, 124 medlemmar
Peter Lundholm, ordförande, informerade om att de planerar inför kommande
tandvårdssymposium som äger rum i början av 2013.
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker
Inom sektionen fortsätter information och utbildning om arbetssätt och produkter för att
förebygga stick- och skärskador. Detta kommer få ett ökat stöd genom den nya version av
AFS 2005:1 som kommer inom kort.
Kunskapsunderlag
Peter informerade att de inom tandvårssektionen har reviderat kunskapsunderlaget
”Smittrisker och hygien inom tandvården” och publicerat det på www.sfvh.se under
sektionens hemsida. Dokumentet är donerat och skrivet Odont. Dr. professor em. Stig
Edwardsson, Malmö och Med. Dr. h.c., medicinalråd Nils Bäckman, Umeå. Det är ett
värdefullt tillskott till kunskapsbasen om hygien i tandvården. Författarna redogör för det
aktuella kunskapsläget om riskmoment och infektioner som kan drabba patienter och personal
i samband med tandbehandling. Tandvårdssektionens styrelse har stora förhoppningar att
detta dokument nu får snabb spridning inom tandvården, där det blir en tillgång för den som
önskar fördjupa sina kunskaper och få en överblick över de viktigaste punkterna inom ämnet.
Upphandling av diskdesinfektorer
Tandvården jobbar med att se över upphandling av diskdesinfektorer inom tandvården och
önskade att vi kommande studiedagar ska ta med diskdesinfektorer som ämnesområde.
Observatörsutbildning
Man har gjort en omfattande utbildning av observatörer för att kunna ansluta till SKL:s
mätningar av följsamheten till Basala hygienrutiner.
Steriltekniska sektionen, 140 medlemmar
Anne Clöve, ordförande, informerade om att sterilsektionen har ändrat namn till steriltekniska
sektionen. Anledningen till bytet är att tekniker och ingenjörer som arbetar med spol- och
diskdesinfektorer inom hälso- och sjukvård nu ingår i steriltekniska sektionen och man ville
förtydliga detta genom namnbyte. Det har inneburit en medlemsökning i sektionen som är
positiv och kompetenshöjande för medlemmarna.

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

Yrkeshögskole utbildningar (YH)
Ann Clöve informerade om det finns idag två arrangörer av YH-utbildning till ”Instrument
och steriltekniker”. Utbildningsanordnarna är Sollefteå Lär Center, www.soleftealarsenter.se
och Yrkeshögskolan Göteborg www.yhgbg.se
Utbildningarna har riksintag, vilket innebär att teoriträffarna sprids ut till olika orter. Varje
höst antas ca 25 nya studenter och dessa får efter teoretiska och praktiska studier bli titulerade
Instrument och steriltekniker och Steriltekniker.
En arbetsgrupp med deltagare från steriltekniska sektionen, yrkeshögskoleutbildningarna och
medarbetare inom sterilteknisk verksamhet arbetar för att skapa en gemensam norderopeisk
utbildning för instrument och steriltekniker. EU-pengar är beviljade för att påbörja arbetet.
Maria Hansby från YH-utbildningen i Sollefteå är projektledare.
Höstens studiedagar
Höstens studiedagar för sektionens medlemmar äger rum 18 till 19 oktober 2012 på
Skogshem & Wijk, Lidingö. Temat för studiedagarna är ”På begäran”.
Internationellt
Anne Clöve och Kristina Heed kommer att åka på kommande WFHSS Congress i Osaka,
Japan, som äger rum 21-24 november 2012.
§3
Föreningens ekonomi
Elisabeth Gebring har under sommaren tagit över uppdraget som föreningens kassör från
Carianne Vessin Sevholt. Elisabeth gjorde en muntlig genomgång av det ekonomska läget för
SFVH. Elisabet rapporterade att resultatet för studiedagarna i Örebro är sammanställda; något
högre än 2011 men lägre än under de år då konferensbyrå inte anlitades. Medlemsavgifterna
täcker idag styrelsens arbete. Kostnaderna för hemsidan, pågående arbetsgrupper och annat
arbete ska huvudsakligen täckas av överskott från studiedagarna. Elisabet konstaterade att
överskottet minskar och då måste vi anpassa oss till det ekonomiska läget. Styrelsen kommer
att jobba vidare under hösten med att se över framtida intäkter och kostnader.
§4
Svensk Förening för Vårdhygiens hemsida www.sfvh.se
Mari Banck, SFVH:s webbredaktör, gick igenom framtagen rutin för internt
förvaltningsuppdrag mellan SFVH och sektionerna samt rutin för ärendehantering.
Dokumenten är framtagna för att på ett strukturerat sätt hålla ordning på internt arbets- och
ansvarsfördelning, kostnader och ärenden som hanteras av KnowIT respektive SFVH:s
webbredaktörer. Rutinerna kommer att skickas ut till sektionens webbredaktörer och styrelse.
Mari informerade att styrelsen har tecknat ett nytt avtal med KnowIT. Avtalet gäller med en
uppsägningstid på 3 månader. Eftersom det ekonomiska läget för SFVH är hårt anstängt
behöver styrelsen se över kostnaderna för hemsidan och därför under hösten jämföra priser
hos andra leverantörer. Deltagarna ansåg att detta var klokt och stödjer att man byter
leverantör om kostnaderna visar sig vara lägre men med bibehållen funktionalitet. Man
framhöll också att det är viktigt att programvaran är lättarbetad för sektionernas webredaktörer och att dessa, oavsett mjukvara, behöver utbildning.
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§5
Riktlinjer för SFVH:s samvekan med företag
Lena Engman redovisade framtagen riktlinje för SFVH och dess sektioners samverkan med
företag. Riktlinjerna ska tydliggöra samarbetet och underlätta för SFVH att vara en neutral
part i kontakten med olika leverantörer. Deltagarna samtalade om praktiska erfarenheter
utifrån framtagna riktlinjer och deltagarna hade inga invändningar mot styrelsens riktlinjer.
Styrelsen kommer att fatta formellt beslut om att anta riktlinjerna vid nästkommande
styrelsemöte.
§6
SFVH:s engagemang för SIS
Remisshantering
Katja Urwitz Iversen, remissansvarig för SFVH, informerade om remissgången för SISstandarder inom SFVH. Information om SIS finns på www.sis.se. Standardiseringsarbetet är ett
viktigt område för föreningen men pga. av kostnaden att delta i Tekniska kommittéer blir
möjligheten att delta begränsad. En viktig uppgift för SFVH är därför att fungera som
remissinstans. Remissmottagare i SFVH kan man bli om man är intresserad av att delta och
har kunskaper inom ämnesområdet.
Remissansvarig (Katja Urwitz Iversen) skickar inkommen remiss till remissmottagare enligt
särskild bevakningslista för respektive ämnesområde (remissmottagare får inte vara medlem i
den TK som står bakom standarden). Det sker en årlig uppdatering av listan. Under mötet
påmindes om att det är värdefullt om sektionerna informerar medlemmarna om vikten av att
SFVH är med och påverkar kommande standarder och att det därför behövs fler
remissmottagare. Katja kommer att samordna remisshanteringen med Birgitta Lytsy i
Läkarsektionens styrelse (se även ovan § 2) och Hygiensjuksköterskesektionens styrelse (de
får ett fåtal remisser via Svensk Sjuksköterskeförening).
Remissgång för standarder inom SFVH finns presenterad i reviderad utgåva på www.sfvh.se
SFVH:s deltagande i tekniska kommittéer
SIS/TK 572 Kvalitet i äldreboende och 573 Kvalitet i hemtjänst
Mette Schewenius, hygiensjuksköterska vid Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
har fått i uppdrag från styrelsen att representera SFVH i två projekt där SIS fått i uppdrag från
Socialdepartementet att ta fram svenska standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg.
Styrelsen anser att det är viktigt att SFVH får möjlighet att påverka de vårdhygieniska krav
som ska ställas på den framtida äldrevården. Projektavgiften är 6 000 kr per år men ideella
organisationer får bidrag för hela projektavgiften från Socialdepartementet. SFVH har
beviljats sådant bidrag. Arbetet har startat under juni 2012.
SIS/TK 527 Renhet i operationsrum
Anna Hambraeus har fått i uppdrag från styrelsen att representera SFVH och i TK 527 som
arbetar med att ta fram en handbok med titeln Vägledning och grundläggande krav för
mikrobiologisk renhet i operationsrum - Att förebygga luftburen smitta i operationsrum.
Arbetet beräknas vara klart 2012.
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§7
SFVH:s stadgar
Styrelsen anser 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.
Underlaget från styrelsen som tidigare gått ut inför dagens möte diskuterade. Viktiga
synpunkter kom fram under mötet.
Styrelsen hade inför dagens möte föreslagit att det bildas en arbetsgrupp som tar fram ett
förslag till nya stadgar för föreningen, och att arbetsgruppen består av en person från vardera
sektionsstyrelsen samt en person från moderföreningens styrelse.
Mötet biföll detta förslag eftersom man var överens om att det finns behov av att revidera
stadgarna. Arbetsgruppens förslag ska gå ut på remiss till föreningsmedlemmarna. Det
slutgiltiga förslaget ska därefter skickas ut från styrelsen tillsammans med kallelse till
årsmöte. Ambitionen är att presentera stadgeförslaget till årsmötet år 2013. Namn på deltagare
i arbetsgruppen skall vara Ann tillhanda senast 12 september 2012 Styrelsen kommer att ta
fram skriftlig uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen.
§8
SFVH:s studiedagar 2013
Ann Tammelin informerade att 2013 års studiedagar kommer att äga rum på Conventum i
Örebro den 20-22 mars 2013. Ann presenterade förslag på ämnesområde för
föreläsningar/workshops.
Birgitta Lytsy tog upp frågan om deltagare ska få möjlighet att anmäla sig till enbart en dag.
Styrelsen kommer att ta med frågan i sitt arbete inför studiedagarna.
Svenska Hygienpriset 2013
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen för hygienpriset, rapporterade från uppdrag
från styrelsen att ta fram policydokument/riktlinje för önskad kompetens hos dem som ska
ingå i jurygruppen för att utse pristagare framgent. Förslag på prisutdelare diskuterade. Ann
kommer att kontakta lämplig prisutdelare. Styrelsen kommer att fastställa framtaget
policydokument/riktlinje på kommande styrelsemöte under hösten.
§9 Utvidga intresseområdet så att även veterinärmedicin ingår?
Det har under åren inkommit förfrågningar från veterinärer och andra yrkeskategorier inom
veterinärmedicin att bli medlemmar i Svensk Förening För Vårdhygien. Tidigare har styrelsen
sagt nej till medlemskap eftersom SFVH:s intresseområde av tradition enbart varit det
humanmedicinska området. Styrelsen är positiv till att öppna upp för veterinärmedicin
eftersom vi vet att smittöverföring sker mellan djur och människor och vi på tidigare
studiedagar haft uppskattade föreläsningar som berört sambandet mellan veterinärmedicin och
humanmedicin.
Det fanns en positiv inställning bland mötesdeltagarna till att öppna upp för medlemskap även
för veterinärmedicinskt verksamma. Man ansåg att det skulle berika föreningen. Styrelsen
kommer ta beslut i frågan på kommande styrelsemöte.
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§10 Övriga frågor
Föreningsarbete tar tid
Ann-Sofie Pålsson tog upp frågan om svårigheten att rekrytera styrelsemedlemmar.
Arbetsgivarna ser kanske inte nyttan av att låta sina medarbetare arbeta i föreningsarbete.
Svensk Förening för Vårdhygien har genom sitt arbete ordnat studiedagar som ger
medlemmarna möjlighet till fortbildning. SFVH har också tagit fram dokument och riktlinjer
för att stärka det vårdhygieniska arbetet inom respektive landsting. Socialstyrelsen åberopar
dokument som tagits fram av föreningen, t.ex. BOV, SIV och SODA. Det finns alltså en
positiv interaktion mellan föreningens arbete och det arbetet hos landstingens vårdhygieniska
enheter. Om inte personer ges möjlighet att syssla med föreningsarbete skapas inte
förutsättningar för påverkan i positiv riktning via föreningen. Ingemar Qvarfordt tog upp
frågan ”vad kan SFVH göra för att uppmärksamma landstingen på det arbetet som SFVH
utför inom det vårdhygieniska området?”. Mötet tyckte det är viktigt att medlemmarna är
ambassadörer och marknadsför vad SFVH arbetar med genom att bland annat visa på
framtaget ”reklamblad” som finns publicerad på www.sfvh.se.
NHV- Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Ann-Sofi Pålsson uttryckte en oro över fortlevnaden av Diplomutbildningen i vårdhygien och
smittskydd på NHV (Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap) i Göteborg. Ingemar
Qvarfordt rapporterade att diplomprogrammet fortgår men har organiserats om.
Styrelsen anser att det är angeläget att utbildningen bevaras och utvecklas. SFVH fortsätter att
bevaka frågan.

Nästa möte med sektionerna
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen.

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet och tackade deltagarna för ett bra möte.
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