
 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017  
 
Styrelsen  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande Ingemar Qvarfordt 

Sekreterare Ann Tammelin 

Kassör Elisabeth Eriksson Gebring 

Övriga ledamöter Maria Tholander-Hasselrot 

 Eva Palm 

 Pontus Lomvall 

 Monica Palmö 

 Carina Hartmann 

 Carin Jakobsson 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft nio fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2017). 

Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se .  

 

Möte med sektionsstyrelserna  

Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 31 augusti 2016 i 

Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter. Minnesanteckningar har 

publicerats på www.sfvh.se . 

 

Uppdrag från årsmötet 2015 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att, innan föreningen eventuellt startar en arbetsgrupp med 

uppdrag att utarbeta vårdhygieniska rutiner för patienthotell, utreda patienthotellens rättsliga 

status utifrån ett HSL-perspektiv. Frågan har drivits av föreningens representanter i 5S-gruppen 

(se SFVH:s representation nedan) vid ett möte dit IVO var särskilt inbjudet och därefter 

ytterligare först i ett mail till IVO och senare i en formell skrivelse. SFVH har under året fått svar 

från IVO. Svaret har publicerats på www.sfvh.se . Uppdraget har därmed fullgjorts. 

 

Uppdrag från årsmötet 2016 

Årsmötet beslutade bifalla ett förslag från styrelsen om att inrätta ett resestipendium för 

föreningens medlemmar och uppdrog åt styrelsen att utforma statuter. Dessa har utformats och 

publicerats på www.sfvh.se. Stipendiet kan sökas från och med i år, 2017. 

 

Föreningens representation  

• Mari Banck har representerat SFVH i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till 

Instrument och steriltekniker i Uppsala.  
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• Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin har representerat SFVH i den informella 

samverkansgruppen för vårdhygien inom humansidan, den sk. 5S-gruppen (av Socialstyrelsen 

initierad grupp med syfte att ”identifiera viktiga och aktuella vårdhygieniska områden, hålla 

varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov samordna 

gemensamma satsningar”; Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 

Landsting, Smittskyddsläkarföreningen och SFVH deltar). 

• Ulrika Ransjö har fram till september 2016 representerat SFVH i SIS TK 527, och där bl.a. 

deltagit i arbete med revidering av den tekniska standarden SIS-TS39 som utkom i första upplaga 

2012 och reviderad version 2015. Annette Erichsen-Andersson har från september 2016 ersatt 

Ulrika. 

• Katarina Madehall ingår i Svenska Miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet ”Effektivare 

arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet genom integrering med annan verksamhetsstyrning” för 

vilket IVL sökt anslag hos AFA. 

• Ann Tammelin har representerat SFVH i Ineras förvaltningsgrupp för Infektionsverktyget (av 

SKL initierat projekt för nationell kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner). 

• Ann Tammelin har representerat SFVH i fortsättningen av PRISS (Protesrelaterade Infektioner 

Ska Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag – 

som bedrivits i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska 

Infektionsläkarföreningen, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för 

operationssjukvård, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Svensk Förening för Vårdhygien 

samt Patientförsäkringen LÖF. Arbetet stöds ekonomiskt och administrativt av 

Patientförsäkringen LÖF.  

• Carl-Johan Fraenkel och Andreas Lägermo har, efter nominering från SFVH, från januari 2017 

av Folkhälsomyndigheten utsetts vara SFVH:s representanter i samverkansgruppen för 

Stramaarbete.  

• Hygienläkarna Anders Johansson och Birgitta Lytsy samt hygiensjuksköterskorna Fanny 

Bergman och Ann-Marie Gustavsson har utsetts representera SFVH i ett SKL-projekt. Det handlar 

om analys av vårdrelaterade infektioner i den databas SKL byggt upp med data från landstingens 

och regionernas från 2012 genomförda markörbaserade journalgranskning av vårdskador. 

• Per Holmblad, Carin Gebäck, Ewa Davidsson och Christina Stamm ingår i 

Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till nationella riktlinjer för 

screening av multiresistenta bakterier i svensk sjukvård.  

• Anders Samuelsson har representerat SFVH i Folkhälsomyndighetens och SKLs projektgrupp 

med uppdrag att ta fram förslag om nationellt laboratorienätverk med nationella 

referenslaboratorier för olika områden i Sverige. Rapporten har publicerats på www.sfvh.se. 
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SFVH har under året lämnat svar på:  

Remiss från Socialstyrelsen 

SFVH har mottagit remissen ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares 

systematiska patientsäkerhetsarbete”. Förslaget till föreskrift innebär en anpassning till 

förändrade författningar på patientsäkerhetsområdet genom tillkomst av Patientsäkerhetslagen 

2010:659 och ändrade ansvarsförhållanden för Socialstyrelsen genom tillkomst av den nya 

myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Genom den nya föreskriften kommer 

föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) upphävas. Remissen har 

tillgängliggjorts för alla medlemmar via hemsidan. Svarsförslag inkom från Vårdhygien och 

smittskydd, Östergötland. Detta förslag har jämkats ihop med styrelsens förslag till föreningens 

gemensamma svar som publicerats på www.sfvh.se . 

 

Remisser från SIS  

SFVH mottog under 2016 65 st remisser inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Carina 

Hartmann har handlagt och besvarat remisserna. Remisser som inte har någon vårdhygienisk 

relevans har SFVH avstått från att lämna synpunkter på. Övriga remisser har publicerats på 

www.sfvh.se och aviserats till medlemmar som prenumererar på SFVH:s nyhetsbrev. En 

sammanställning har gjorts av inkomna remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s 

remissansvarig. 

 

Nyhetsbrev 

Sedan hösten 2016 finns för medlemmar en möjlighet att via hemsidan prenumerera på 

nyhetsbrev. Man blir då aviserad varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Hittills har ungefär 

200 personer utnyttjat denna möjlighet.  

 

Arbetsgrupper  

• Svenska Hygienpriset 2017. Ordförande Inger Spencer. Arbetsgruppens uppdrag är att bland 

de nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området 

vårdhygien. 

• HITÅT (Hygien i tandvården, åtgärder och tankar). Ordförande Peter Lundholm. Det hittills 

gällande dokumentet, publicerat på www.sfvh.se är under revidering och beräknas klart 2018. 

• BOV. Ordförande Rolf Lundholm. SFVH:s dokument Byggenskap och Vårdhygien, BOV, har 

under 2015-16 reviderats av en arbetsgrupp under ledning av Rolf Lundholm och presenterades 

under Hygiendagarna 2016. Denna den tredje upplagan publicerades på www.sfvh.se september 

2016. 

• Djur i vården. Ordförande Birgitta Lytsy. Årsmötet 2015 beslöt utse en arbetsgrupp som tar 

fram vårdhygieniska rekommendationer om hanteringen av djur i vården. Arbetet beräknas klart 

under första halvåret 2017. En preliminär version presenterades under Hygiendagarna 2016.  
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• Luftfuktighet. Ordförande Jenny Olofsson. Arbetsgruppen har tagit fram ett dokument som 

beskriver åtgärder och rekommendationer som kan vidtas när hög luftfuktighet hotar den 

vårdhygieniska standarden hos sterilgods. Titeln är ”Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods 

och förslag till åtgärder” och det publicerades på www.sfvh.se i september 2016. Arbetet 

presenterades under Hygiendagarna 2016.  

• Hobit. Ordförande Yvonne Andersson. Ny arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en arbets-

/uppdragsbeskrivning för hygienombud i tandvården, riktlinjer för rengöringsprocesser för 

instrument, maskiner och ytor inom tandvården och användarvänliga checklistor för 

hygienarbetet. Beräknas klart under vintern/våren 2018. 

 

Studiedagar  

Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. 

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2017 års 

Hygiendagar som kommer att avhållas 4-6 april på Aros Congress Center i Västerås.  

 

Internationellt arbete  

International Federation of Infection Control (IFIC)  

SFVH är medlem i IFIC. SFVH har skänkt 10.000 SEK till IFIC:s stipendiefond.  

European Network for Infection Prevention Societies (EUNETIPS)  

Det nätverk mellan europeiska vårdhygieniska föreningar som initierades 2008 har formaliserats 

till en federation. SFVH är medlem i EUNETIPS sedan 2012. EUNETIPS hade medlemsmöte via 

webb 5/5 och 7/12 i Amsterdam. Vid båda dessa tillfällen deltog Birgitta Lytsy som SFVH:s 

representant på uppdrag av styrelsen. Birgitta Lytsy är också sekreterare i EUNETIPS 

Coordination Board efter nominering från styrelsen. Hon representerar där EUNETIPS alla 

medlemsföreningar, inte SFVH. 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH  

Ingemar Qvarfordt deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i Norsk Forums 

smittevernkonferense 19-21/10 i Bergen.  

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS  

Elisabeth Eriksson Gebring deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls 

på Nyborg Strand, Danmark 9-10/11.  

Inbjudan att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Västerås april 2016 skickades till 

styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island. Från Finland deltog 

Jaana Palosara och från Norge Pia Cathrin Kristiansen. 

Inbjudan till hygiendagarna 2017 skickades till våra nordiska systerföreningar i november 2016. 

Årets konferens i Västerås kommer att få gäster från Norsk Forum for Smittevern i 

Helsetjenesten och Förening för sjukhushygien i Finland. 
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Medlemmar  

Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 496 medlemmar. Av dessa var 155 personer inte 

medlemmar i någon sektion och de övriga fördelade sig sålunda: Läkarsektionen 63, 

Tandvårdssektionen 132, Hygiensjuksköterskesektionen 146. 

 

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete. 

 

 

Ingemar Qvarfordt, ordförande Ann Tammelin, sekreterare 

 

 

Elisabeth Eriksson Gebring, kassör Pontus Lomvall 

 

 

Maria Tholander-Hasselrot Eva Palm 

 

 

Monica Palmö  Carina Hartmann 

 

 

Carin Jakobsson 


