
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-11-07 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Pontus Lomvall, Maria Tholander-Hasselrot, Eva 

Palm, Monica Palmö och Carin Jakobsson. Elisabeth Eriksson Gebring per telefon del av mötet. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 12 oktober 2016 godkändes av styrelsen. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Internationellt arbete 

Birgitta Lytsy kommer att representera SFVH vid EUNETIPS medlemsmöte i Amsterdam den 7 

december 2016. 

 

PRISS 

Styrgruppen för PRISS, där SFVH är representerad, har presenterat fyra förslag för fortsatt arbete där 

man önskar synpunkter från de medverkande organisationerna. SFVH lämnar följande svar: 

Vi stödjer Utbildningsprogram men vill gärna lägga till att det i ett sådant ska lyftas fram vad som är 

framgångsfaktorer hos de kliniker som lyckats i sitt ”PRISS-arbete” t.ex. ledningens engagemang, 

systematisk uppföljning av patienter, återkoppling av resultaten etc. 

Vi är tveksamma till Hjälpmedel för återkoppling. Vi tycker att befintliga registreringssystem ska 

användas ffa. Infektionsverktyget. Genom att ta vara på de möjligheter IV ger – inklusive användning 

i primärvården – så kan man komma långt. Återkoppling av data från kvalitetsregistren bör också 

göras. 

Vi är positiva till Ekonomisk hjälp för registrering. Motprestationerna är viktiga, liksom att man 

arbetar aktivt med befintliga hjälpmedel för återkoppling (IV och kvalitetsregister) och redovisar detta 

till LÖF. 

Ta fram en gemensam kodning och standardisering av sökord tycker vi kan överlåtas till Svensk 

Ortopedisk Förening när man kommit överens om en definition för ledprotesrelaterad infektion. 

 

Arbetsgrupper 

Nya stöddokument 

Nya versioner av instruktion för arbetsgrupp, mall för projektplan samt styrelsens checklistor för att 

godkänna projektplan respektive dokument för publicering fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se / 

Om SFVH / Arbetsgrupper. 

 

Ny arbetsgrupp 

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ny version av Protokoll för 

vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Intresseförfrågan om att delta i arbetsgrupp har skickats ut 

via Hygiensjuksköterskesektionen och Läkarsektionen och publiceras också på hemsidan www.sfvh.se 

/ Nyheter. 

 

Pågående grupper 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 Vårdhygieniska rekommendationer för hantering av djur i vården. Birgitta Lytsy är 

sammankallande. Arbete pågår. 

 Svenska Hygienpriset 2017. Inger Spencer är sammankallande. Arbete pågår. 

 

SIS 

Sedan föregående styrelsemöte har 17 remisser inkommit. Dessa publiceras på hemsidan. 

Kommentarer skickas till Carina Hartmann som sammanställer SFVH:s svar till SIS. 
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SKL 

SKL stödjer regionernas och kommunernas arbete med att etablera nationella programråd för att bästa 

tillgängliga kunskap ska finnas i hälso- och sjukvården. 

Cheferna för samtliga svenska vårdhygieniska enheter, SFVH och Sv Hygienläkarföreningen har 

påmint SKL om att man önskar att ett Programråd Vårdhygien inrättas.  

 

Datum för kommande styrelsemöten 

7/12 2016 samt 12/1 och 9/2 2017 på Tandläkarförbundet, Sthlm, 7/3 i Fatburen, Magnus 

Ladulåsgatan, Sthlm, 3/4 i Västerås och 31/5 på Tandläkarförbundet, Sthlm. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

7/9 2017, lokal meddelas senare. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 


