Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Konferensrum Årstafrun, Södersjukhuset, Stockholm .
Tid: Onsdagen den 31 augusti 2016, 10:00 – 16:00.
Deltagare från SFVH:s styrelse: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Carin Jakobsson,
Monica Palmö, Elisabeth Gebring och Carina Hartmann.
Deltagare från sektionernas styrelser:
Hygiensjuksköterskesektionen: Sofia Wetterbrandt och Hanna Wahlqvist.
Tandvårdssektionen: Ingegärd Lundgren-Svensson.
Läkarsektionen: Birgitta Lytsy (endast eftermiddag).

Ingemar Qvarfordt hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.
Presentationsrunda.
Rapport från tandvårdssektionen
 Sektionen har ca. 140-150 medlemmar, framförallt från Folktandvården.
 Hittills har man anordnat Hygiensymposium (en 1-dagsutbildning för medlemmarna
med föreläsningar av både styrelsemedlemmar och inbjudna föreläsare) vartannat år,
men planerar nu att hålla det årligen. Senaste Hygiensymposiet hölls i Karlstad i
början av 2016 och nästa planeras till januari 2017 i Gävle eller Sundsvall. Symposiet
samlar 80 – 100 deltagare både från närområdet och övriga Sverige. Exempel på
ämnen som tas upp är ny apparatur och skötsel av denna, engångs/flergångs och
rengöring/desinfektion.
 Sektionsstyrelsen funderar över hur man ska marknadsföra SFVH för att nå t.ex.
privattandläkare och Folktandvårdens chefer. Medverkan på tandvårdens riksstämma
och artikel i Tandläkartidningen är två vägar som man ska arbeta vidare med.
 Många medlemmar konsulterar styrelsen i hygienfrågor.
 Man ser SFVH som en viktig plattform för hygienarbetet.
 Arbete pågår för att till SFVH:s styrelse föreslå ett projekt med arbetsnamnet HOBIT
– HygienOmBudsutbildning I Tandvården. Man tycker det vore värdefullt med större
samordning nationellt av innehållet i en sådan utbildning.
Rapport från hygiensjuksköterskesektionen
 Sektionen har 137 medlemmar..
 Reviderade stadgar antogs av årsmötet i april 2016 och dessa har godkänts av SFVH:s
styrelse.
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Man har en web-grupp som består av sektionens web-redaktör och regionala
representanter. På den inloggningsskyddade delen publiceras sammanställda svar på
vårdhygieniska frågor från medlemmarna. Denna del har försetts med en sökfunktion.
Man har ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas till sektionens medlemmar.
I oktober 2016 anordnas sektionens studiedagar i Göteborg. Det blir två dagar utan
utställande företag. Programmet finns publicerat på sektionens sida på www.sfvh.se.
Det pågår en diskussion om framtida studiedagars utformning och innehåll. Att byta
arrangerande geografisk grupp varje gång upplevs som krävande.
Sektionen deltar i ett nordiskt samarbete kring den Nordiska hygienkonferens som
anordnas i Trondheim hösten 2017.
Hygiensjuksköterskesektionen kommer att representeras i den nationella
redaktionsgruppen för Vårdhandboken av hela sektionen för vårdhygien på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med Berith Carlsson som namngiven
kontaktperson.
Man har kontaktat Malin Grape, enhetschef för Antibiotika och vårdhygien inom
Folkhälsomyndigheten, och efterfrågat en uppdragsbeskrivning för den
hygiensjuksköterska som är anställd inom enheten. Tidigare innehavaren av tjänsten
Inga Zetterqvist efterträds inom kort av Fanny Bergman som får titeln ”utredare”.
Sektionen kommer att ha en monter på Sjuksköterskedagarna som hålls på
Älvsjömässan i november. Dagarna arrangeras av Svensk Sjuksköterskeförening där
sektionen är medlem.
Man ser över uppdragsbeskrivningarna för styrelsens medlemmar. I styrelsen finns en
suppleant som deltar vid styrelsemöten men saknar rösträtt.

Rapport från läkarsektionen
 Styrelsen har telefonmöte ungefär en gång per månad. Man har den senaste tiden
huvudsakligen ägnat sig åt att planera sektionens höstmöte som äger rum under två
dagar i november.
 På höstmötet kommer man bl.a. ta upp ventilation av vårdrum, new generation
sequencing och städning inom vården. Man har också bjudit in företrädare för FoHM,
SoS, SKL och LÖF.
Rapport från styrelsen (se även bifogad presentation)
 Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som finns på www.sfvh.se.
 Man planerar programmet för Hygiendagarna i Västerås 4 – 6 april 2017.
Utbildningsfrågor
 Ingemar berättade om den kommande magisterutbildningen i Folkhälsa med inriktning
vårdhygien/smittskydd vid Högskolan i Skövde. Se bifogad presentation.
 Utbildningen får inte ses som en komplett yrkesutbildning för t.ex.
hygiensjuksköterskor. För yrkesutövning behöver den kompletteras med t.ex.
pedagogik och implementeringskunskap.
 Vissa kurser kan ingå i läkarnas ST-utbildning till specialister i Vårdhygien.
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För det 50-tal personer som påbörjade utbildning vid NHV men inte hade möjlighet att
genomföra hela utbildningen innan den lades ner är det angeläget att få gå enstaka
kurser.
Kan högskolan göra ett överintag för att undvika att vissa kurser kommer att gå
halvtomma? Ingemar tar med frågan tillbaka till kursledningen.

Gemensamma hygiendagar
Tandvårdssektionen har redan egna sessioner inom Hygiendagarna. Dessa är populära och
skulle kunna ges mer tid. Hygiensjuksköterskesektionen är positiv till en gemensam
”hygienvecka”. En arbetsgrupp bildas med två personer från Tandvårdssektionen,
Hygiensjuksköterskesektionen, Läkarsektionen och SFVH:s styrelse. Den nybildade Svenska
Hygienläkarföreningen inbjuds att vara medarrangör. Gruppen arbetar förutsättningslöst och
tittar på hur andra föreningar lagt upp liknande arrangemang (ex. ortopediveckan,
kirurgiveckan, infektionsveckan, SFAI-veckan). Namn på deltagande personer skickas från
varje sektion till SFVH:s styrelse som själv utser två ledamöter i arbetsgruppen. Någon av
representanterna för SFVH:s styrelse blir sammankallande. Ett förslag tas fram för
Hygienvecka 2018.
Utvärdering av mötet
 Värdefullt att träffas för att utbyta erfarenheter
 Kul att höra vad som pågår i de olika sektionerna
Nästa möte
 Torsdag 7 september 2017 kl. 10 – 16. Lokal meddelas senare.
Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte.

Vid pennan
Ann Tammelin
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