
 

 
 
Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 
Plats: Umeå Folkets Hus  
Tid: söndagen den 9 mars 2014 kl. 15:00 – 19:00.  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Anne Clöve, Elisabeth Gebring, Ingrid Olsson, Katja Urwitz 
Iversen, Lena Engman, Birgitta Lönnberg, Monica Palmö och Mari Banck. 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Ann Tammelin hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 12 
februari 2014 som tidigare godkänts av styrelsen finns tillgängliga på www.sfvh.se.  
Agenda som tidigare gått ut till styrelsen presenterades och godkändes.  
 
§2 
Genomgång av ärendelista 
Genomgång av ärendelistan. Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter 
mellan styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna. 
 
§ 3 
Remisser och skrivelser 
 
Remisser från SIS 
Det har kommit in nio remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja 
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat sju remisser enligt 
SFVH:s remissrutin. Lista på inkomna remisser bifogas som bilaga i minnesanteckningarna 
och arkiveras enligt SFVH:s remissrutin.  
 
Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit denna gång till styrelsen. 
 
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade utfall och prognos för föreningen.  
 
§5 
Planering inför SFVH hygiendagar den 10-12 mars 2014 i Umeå 
Styrelsen ägnade tid åt stundande hygiendagar enligt framtagen checklista. 
 
§6 
Årsmöte 2014 
Styrelsen gick igenom praktiska aktiviteter gällande årsmöte som kommer att äga rum den 11 
mars 2014.  
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§7 
Övriga frågor 
 
SFVH hygiendagar 2015 
Styrelsen samtalade om lämplig tidpunkt för nästa års hygiendagar. Förslag är att 
hygiendagarna äger vecka 16 eller vecka 17. Offertförfrågningar kommer att skickas ut till 
lämpliga konferensanläggningar och beslut tas under kommande styrelsemöte under våren. 
 
 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöten 
2014-04-03 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, 
Stockholm  
2014-06-04 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, 
Stockholm  
  
Möte med sektionerna 
2014-08-29, kl. 10:00-16:00, Södersjukhuset Stockholm 
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control), Malta St. Juliaris 12-15 mars 2014 
NFSH, Hamar 14-16 oktober 2014/ Katja Urwitz Iversen åker från styrelsen 
DKCS 29 - 30 oktober 2014/ Monica Palmö åker från styrelsen 
 
Nordiska Hygienkonferensen, 10 - 12 september 2014, Svenska mässan Göteborg 
Internationella och nordiska föreläsare. Smittskydd/vårdhygien - ett område i rörelse 
Programmet innehåller många av de utmaningar som vi står inför idag såsom: 

• förändringsarbete och implementering 
• multiresistenta bakterier i vården inom och utanför sjukhusen 
• indikatorer och förbättringsarbete 
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SIS-remisser som mottagits 2014


		Svarsrist

		Remiss nr/ ansvar

		Standard

		Svar från SFVH



		Remisser från 2014-01-01 7 st



		2014-03-12

		11759
SIS/TK 327

		prEN ISO 13397-5 - Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 5: Jacquette scalers (ISO/DIS 13397-5:2013

		Avstår. Ingen vårdhygienisk relevans. Endast fysikaliska parametrar



		2014-04-18

		11761

SIS/TK 329

		prEN ISO 10079-1 - Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO/DIS 10079-1:2013)

		



		2014-04-09

		11787

SIS/TK 349

		prEN 556-2 - Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices


Den föreslagna svenska titeln är: 
Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 2: Krav på aseptiskt tillverkade medicintekniska produkter

		



		2014-05-16

		11804
SIS/TK 330

		prEN ISO 7199 - Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) - Amendment 1: Clarifications for test methodologies, labelling, and sampling schedule (ISO 7199:2009 + Amd 1:2012)

		Avstår. Ingen vårdhygienisk relevans. Endast administrativt tillägg.



		2014-05-16

		11821
SIS/TK 327

		prEN ISO 22674 - Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances (ISO/DIS 22674:2014)


Den föreslagna svenska titeln är: 


Tandvård - Metallegeringar för fasta och avtagbara konstruktioner

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans.



		2014-05-09

		11827

SIS/TK 327

		prEN ISO 12836:2012/prA1 - Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy – Amendment 1


Den föreslagna svenska titeln är: 
Tandvård - Dentala skanners för CAD/CAM-system vid indirekta dentala restorationer - Provningsmetoder för att bedöma noggrannhet- Tillägg 1

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans.





		214-05-23

		11828

SIS/TK 329

		prEN ISO 23747 - Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO/DIS 23747:2014)

Den föreslagna svenska titeln är: 
Anestesi och respiratorutrustning - Mätare för maximalt exspirationsflöde för bedömning av lungfunktion hos människor med spontan andning

		



		Remisser från 2014-02-11  9 st



		2014-03-28

		11864

SIS/TK 327

		Tandvård - Magnetiska fästanordningar - Tillägg 1

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans.



		2014-04-02

		11865

SIS/TK 330

		prEN ISO 8871-2:2004/FprA1 - Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization - AMENDMENT 1

		Avstår. CEN-dokument utan någon ändring.



		2014-04-02

		11866

SIS/TK 330

		FprEN ISO 8871-5 - Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing (ISO 8871-5:2005)

		Avstår. CEN-dokument utan någon ändring.



		2014-06-13

		11916


SIS/TK 334

		prEN ISO 16278 - Health informatics - Categorial structure for terminologies systems of human anatomy (ISO/DIS 16278:2014)

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans.



		2014-06-13

		11915

SIS/TK 327

		prEN ISO 17937 - Dentistry - Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation (ISO/DIS 17937:2014) 

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans – konsulterat MP



		2014-06-09

		11926

SIS/TK 355

		prEN ISO 13485 - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO/DIS 13485:2014)


Den föreslagna svenska titeln är: 
Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål 

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans.



		2014-06-16

		11945


SIS/TK 327

		prEN ISO 3630-3 - Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders (ISO/DIS 3630-3:2014) 

		Avstår. Ingen Vårdhygienisk relevans – konsulterat MP





		2014-06-16

		11944

SIS/TK 330

		prEN ISO 15378 - Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014)

		





		2014-05-05

		11956


SIS/TK 329

		IEC DIS 60601-1-11 - Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Den föreslagna svenska titeln är: 
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: Krav för medicintekniska produkter och system för användning inom hemsjukvård

		



		Remisser från 2014-03-07



		

		

		

		



		

		

		

		





