
 

Hygiensjuksköterskesektionen 

Verksamhetsberättelse 2012 
 
Ekonomisk redovisning för tiden 1/1-31/12 2012 bifogas. 
 
 
Årsmöte 
Sektionen hade årsmöte på Conventum i Örebro den 18/4 2012.  
Inget resultat presenterades från medlemsenkäten då svarsfrekvensen var så låg. 
Medlemmarna ombads fundera över behovet av att upprepa enkäten för att sedan diskuteras 
under höstens sektionsmöte. Diskussion om hemsidan och inloggning eller inte uppstod. 
Styrelsen tog med sig frågan till höstens sektionsmöte. 
Ingen förändring av medlemsavgiften 2012. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ann-Sofie Pålsson, ordförande  sittande  
Anita Johansson (Gävle), sekreterare  omval 2 år 
Ann-Mari Gustavsson, kassör  sittande  
Gunhild Rensfeldt, övrig ledamot  sittande 
Annika Arvidsson, övrig ledamot  nyval, 2 år 
Ann-Charlotte (Lotta) Edman, suppleant  sittande 
 
Revisorer 
Per-Olof Svensson   omval 1 år 
Anita Johansson (Sthlm)   omval 1 år 
Katarina Madehall, suppleant   nyval 1 år 
 
Valberedning 
Monica Ling-Roos   omval 1 år 
Christina Kronqvist   omval 1 år 
Ann-Charlotte (Lotta) Helgius   omval 1 år 
 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2012 var medlemsantalet 129.  
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Hygiensjuksköterskesektionen 

Verksamhetsplan 
Verksamhetsplan över verksamhetsåret 2012, har enligt SFVH:s stadgar § 5, överlämnats till 
SFVH samt till sektionens medlemmar via hemsidan.  
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, varav fem har varit telefonmöten. Styrelsen har 
också haft kontakt via telefon och mail vid behov. 
Ordförande och kassör har deltagit i studiedag i föreningsarbete hos SSF. Kassör har 
genomfört bokföringskurs. Valberedningen har varit inbjuden att närvara vid styrelsemöte men 
ej haft möjlighet att delta.  
Styrelsen har genom Lotta Edman arbetat vidare med frågan om SFVH:s nya stadgar i den 
arbetsgrupp som är tillsatt för att revidera dessa.   
Den kontinuerliga informationen till medlemmarna har skötts genom regionernas 
kontaktpersoner, sektionens hemsida samt via Sektionsnytt. 
 
Sektionens hemsida 
Styrelsen påbörjade i början av året arbete för att förändra sektionens hemsida. Vid årsmötet 
2012 kom frågan upp om hemsidans inloggningssida.  Styrelsen sköt fram frågan till 
sektionsmötet för vidare diskussion. I december månad fick styrelsen information om att SVFH 
skulle byta leverantör av hemsidan vid årsskiftet. Detta medförde att styrelsen hastigt fick 
värdera om tidigare gjort arbete, inklusive medlemmarnas, och istället skapa en hemsida utan 
inloggning. 
  
Medlemsenkät 
Medlemsenkäten reviderades och lades ut på hemsidan i början av året och stängdes i mars. 
Svarsfrekvensen var < 45 % och därför presenterades aldrig något resultat. Frågan om 
enkätens ev. fortsatta levnad togs upp på sektionsmötet i september.  Utifrån de synpunkter 
som kom in beslutade styrelsen att inte upprepa enkäten nästkommande år. 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV 
Under verksamhetsåret har diplomprogrammet för Smittskydd/Vårdhygien fortsatt. Ny rektor är 
tillsatt. Tidigare års framställan om att diplomutbildningen ska leda till formell akademisk 
examen har inte kommit vidare. Sektionens ordförande har på nytt lyft frågan till SFVH:s 
styrelse. 
 
Förnyat samarbete med Seorna 
Styrelsen har haft ett möte med Seornas styrelse där respektive förening presenterade sin 
verksamhet. Seorna har önskemål om att Hygiensjuksköterskesektionen ska kunna bidra med 
föreläsare till deras studiedagar. Seorna kommer att skicka inbjudan till Hygienforum samt 
bekosta en hygiensjuksköterskas konferensavgift. Styrelserna kommer att träffas en gång/år. 
Inga Zetterqvist, SMI, har varit sektionens kontaktperson för hygienfrågor i ”Uppdukat”, Seornas 
tidskrift. 
 
Utvärdera hjälpmedel/checklista för studiedagarna 
Frågan har inte varit prioriterad under året, men styrelsen ämnar slutföra uppgiften 
nästkommande år. 
 
Föreningsengagemang 
Styrelsen har under året beskrivit sina roller i Sektionsnytt och aktivt efterfrågat medlemmarnas 
synpunkter i olika frågor. Styrelsen har inte prioriterat frågan om att skapa förståelse hos chefer 
för föreningsarbetet. 
 
 
 
 



 

Hygiensjuksköterskesektionen 

Studiedagar 
2012 års studiedagar genomfördes i Kosta, Småland av Södra Gruppen. Tema var ”Vårdhygien 
i kristallkulan – är framtiden glasklar”. Två ”workshops” genomfördes. Utvärderingen av 
studiedagarna visade att en stor majoritet av de närvarande var mycket nöjda med dagarna.  
Studiedagarna besöktes av 77 hygiensjuksköterskor och 28 företag var närvarande. 
Sektionsmötet anordnades som frukostmöte och deltagandet var högt. Medlemmarna fick i 
grupper diskutera utveckling av hemsidan och enkäten. 
 
2013 års studiedagar anordnas av Mellangruppen. 

Nordiska hygienkongressen (Nordiskt samfund för hygiensjuksköterskor, NSFH) 
Den nordiska styrgruppen med representanter för hygiensjuksköterskeföreningarna i Norden 
(Norge, Danmark, Finland och Sverige) har under året haft två möten för planering av den nor-
diska Hygienkongressen i Göteborg 2014. Sveriges representanter har varit Ann-Sofie Pålsson, 
Anki Johansson, Elisabeth Berglund-Kristiansson och Inga Zetterqvist. 
Med anledning av det stora arbete som krävs för arrangemanget av dessa studiedagar samt att 
de senaste årens kongresser har gått med vinst har styrgruppen beslutat att anlita en 
kongressbyrå för det som ligger utanför det vetenskapliga programmet. 
 
Sektionsnytt 
Sektionens webbaserade skrift har kommit ut med 4 nummer. Sektionsnytt har genomfört en 
enkät som presenterades i Sektionsnytt nr 81. Den nya redaktionen har delvis förändrat och 
utvecklat Sektionsnytt.   
Redaktionen har bestått av: Monica Eneslätt Umeå, Therese Mård Skövde, Annica Blomkvist 
Falun, Lotta Edman Stockholm, Annethe Thegel Örebro och Ingrid Gunn Kalmar.  
Medlemmarna har fått information via kontaktpersonerna när nytt nummer är publicerat. Fr.o.m. 
2012 års sista nummer har man återgått till att skicka ut hela Sektionsnytt via mail, enligt 
önskemål från medlemmarna. 
 
Samarbete med SFVH 
Under 2012 har ett möte hållits mellan SFVH:s styrelse och sektionerna där Ann-Sofie Pålsson 
och Gunhild Rensfeldt har representerat sektionen. Protokoll från detta möte finns på både 
SFVH:s hemsida och länkat från sektionens hemsida.  
Birgitta Lönnberg och Elisabeth Gebring är invalda i SFVHs styrelse och Solgerd Gotvik  i 
SFVH:s valberedning. 
 
SSF 
Gunhild Rensfeldt representerade sektionen vid SSF:s Lust och kunskaps-dagar i mars. 
Sektionen deltog med en monterplats där det fanns olika hygienbroschyrer från landstingen och 
handcheck. 
Ordföranden har representerat sektionen vid SSF:s föreningsstämma samt deltagit vid SSF:s 
ordförandekonferens för alla nätverk och sektioner. SSF har påbörjat ett arbete med att utveckla 
kvalitetsindikatorer i omvårdnad till de nationella kvalitetsregistren. Sektionen har, i samråd med 
SSF:s projektledare, följt arbetet men ännu ej deltagit aktivt. 
Ordförande är kontaktperson mot övriga sektioner och nätverk inom SSF.   
 
 
Fonder och stipendier 
Sektionsfond 
Inga utdelningar från Sektionsfonden eftersom inga ansökningar inkommit. 
 
Elsy Wikstens minnesfond 
2000 kronor har delats ut till Monica Ling-Roos, Stockholm som bidrag till studie i samband med 
masteruppsats på NHV. 
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3M Svenska AB  
Har tilldelats Susanne Wiklund för deltagande med poster om patienters upplevelse om att leva 
med ESBL vid APIC i San Antonio, Texas, USA. Reseberättelse presenterades i Sektionsnytt 
nr. 80. 
 
Sterisol AB 
Har tilldelats Vårdhygien Kalmar för studieresa till Köpenhamn och Hvidovre hospital för att 
studera hur deras MRSA-team arbetar. Reseberättelse presenterades i Sektionsnytt nr 81. 
 
Opus Health Care AB har inte delat ut något stipendium detta år. 
 
 
Arbetsgrupper med sektionsrepresentanter 
Vårdhandboken Lena Nilsson, Växjö 

 
Diplomutbildning inom vårdhygien och smittskydd på Nordiska 
högskolan för folkvetenskap (NHV) 
 

Inga Zetterqvist 
 

Arrangemang av SFVH:s studiedagar i Södertälje Ingela Nilsson, Eskilstuna 
 

SFVH; Tvärprofessionell arbetsgrupp med uppgift att på 
vetenskaplig grund utarbeta vårdhygieniska krav för städning i 
vårdlokaler. Start 2010, Avslutad 2012 

Aino Kempe,  
Camilla Artinger Uppsala,  
Ingrid Samuelsson Vårdhygien Halland,  
Kerstin Möller, Vårdhygien Göteborg 
 

SODA - Kompletteringsarbete i form av några bilagor 
”Rengöring, proteinrester och referenslast” samt 
utbildningsmaterial 
”Vilande” i avvaktan på revidering av HB 600 

Lena Nilsson, Växjö 
Christina Kronqvist, Borås 
 

SIS arbetsgrupp Revidering HB 600 Lena Nilsson 
 

Vårdförbundets representant i SIS Teknisk kommitté sjukvårds-
textilier och operationstextilier 

Anita Johansson, Stockholms län 

Revidering Creutzfeldt Jakobs sjukdom Vårdhygieniska 
rekommendationer 

Per-Olof Svensson, Jönköping  
Ingrid Ekfeldt, Göteborg 
 

SIS TK 572 och 573 (Särskilda boenden och hemtjänst)  Mette Schewenius 
 

Arbetsgrupp SFVH:s nya stadgar Lotta Edman 
Elisabeth Gebring 

 
SKLs och SMIs Nationella Handhygienprojekt 
Projektets syfte är att som komplement till PPM-BHK också kunna erbjuda stöd i form av en 
implementerings- och förbättringsmodell för att anpassa WHO-modellen (Clean Hands – Save 
Lifes) till svenska förhållanden. Projektet lanserades i maj. Ett flertal hygiensjuksköterskor i 
landet har deltagit i projektet. 
 
Nationellt samverkansprojekt för färre infektioner 
vid protesoperationer i knä och höft – PRISS 
Sedan våren 2011 är SFVH representerad i styrgruppen för PRISS (Protes Relaterade 
Infektioner Ska Stoppas). Hygienläkare och hygiensjuksköterskor som är intresserade av ämnet 
har därigenom möjlighet att delta i de revisorsteam som besöker ortopediska kliniker. 
Ett flertal hygiensjuksköterskor i landet deltar i arbete som revisorer. 
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Kontaktpersoner 
Norr Lena Lindberg 
Mellan Marianne U Jansson 
Väster Elisabeth Gebring 
Stockholm Carina Hartmann 
Öster Jorunn Bröyn 
Söder  Cecilia Sandgren 
 
Kontaktpersonernas uppdragsbeskrivning finns på sektionens hemsida.  
 
Regionträffar 
De sex regionala grupperna har haft tre-fyra möten var under året. Minnesanteckningar från 
någon av grupperna har inkommit till styrelsen. 
 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla medlemmar för engagemanget under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
 
 
 
 
Ann-Sofie Pålsson  Anita Johansson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
Ann-Mari Gustavsson  Gunhild Rensfeldt 
Kassör   Övrig ledamot/vice ordförande 
 
 
 
 
Annika Arvidsson  Ann-Charlotte (Lotta) Edman 
Övrig ledamot/vice sekreterare Övrig ledamot/Suppleant 
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