
 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-18 
 
Styrelsen  

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande   Ingemar Qvarfordt 

Sekreterare   Ann Tammelin 

Kassör   Lena Engman 

  Elisabeth Eriksson Gebring (adjungerad från 171218) 

Övriga ledamöter  Pontus Lomvall 

  Maria Tholander-Hasselrot 

                                                    Monica Palmö 

  Carina Hartmann 

  Carin Jakobsson 

  Gunnar Hagström 

  Eva Palm (adjungerad från 171218) 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft åtta fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2018). 

Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se.  

 

Möte med sektionsstyrelserna  

Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 7 september 2017 i 

Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter.  

 

Föreningens representation i projekt och samverkansgrupper hos myndigheter och organisationer  

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

Instrument och steriltekniker i Uppsala.  

• 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). Samverkansgruppen hade möten 170530 och 171024, 

vilket blev gruppens sista möte. Folkhälsomyndigheten avser starta en samverkansgrupp för 

vårdhygieniska frågor med bredare representation som ersättning, se nedan. Minnesanteckningar 

har publicerats på www.sfvh.se. 

• Annette Erichsen-Andersson har representerat SFVH i SIS TK 527, och där bl.a. deltagit i 

internationellt arbete med en europeisk standard för renhet i operationsrum. 

• 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. 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/


 

 

 

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

initierat projekt för nationell kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner). 

Förvaltningsgruppen har hanterat alla utvecklings- och verksamhetsfrågor rörande 

Infektionsverktyget sedan mer än fem år, men kom genom en omorganisation av Inera att upphöra 

med ett sista möte 171130. Ännu oklart vad den kommer att ersättas med. 

• 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. 

• Carin Jakobsson och Ann-Christin Johansson har, efter nominering av SFVH, från januari 2018 av 

Folkhälsomyndigheten utsetts vara SFVH:s representanter i samverkansgruppen för vårdhygieniska 

frågor. 

• Till ny representant från SFVH i Vårdhandbokens redaktionsråd har utsetts Berith Carlsson 

• 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. Arbetet har resulterat i en 

rapport ”Vårdrelaterade infektioner” som kan laddas ned från www.skl.se.  

• 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. Arbetet har resulterat i en rapport ”Screening för antibiotikaresistenta 

bakterier” publicerad 2017, vilken kan laddas ner från www.folkhalsomyndigheten.se.  

• Efter nominering från SFVH har Berith Carlsson och Erik Sturegård av Folkhälsomyndigheten utsetts 

ingå i deras referens- och expertgrupp för ”Rena händer räddar liv”. 

• Katarina Madehall har representerat SFVH vid intressentmöte i Stockholm 19/10 med anledning av 

Arbetsmiljöverkets remiss med förslag till ny föreskrift ”Smittrisker”, se mer nedan under remisser. 

• Till Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om Legionella i 

vården har SFVH nominerat Ingrid Isaksson och Maria Marklund. 

• Till Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från Infektionsverktyget 

har SFVH nominerat Nilla Lindroos. Analysgruppen hade ett första möte 18/9 hos 

Folkhälsomyndigheten i Solna. 

• Eva Edberg representerar SFVH i ett arbete med att ta fram nyckeltal för jämförelser av städkvalitet 

på sjukhus som SKL har uppdragit åt en konsult att genomföra. 
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Remisser 

SFVH har under året lämnat svar på:  

Remiss från Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har med hjälp av nationella experter tagit fram ett kunskapsunderlag med 

rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering av Clostridium difficile-

infektion. SFVH fick kunskapsunderlaget i ett remissutskick 29/3 2017. Många medlemmar 

engagerade sig och lämnade synpunkter i den utskickade mallen som tillsammans med ett 

gemensamt brevsvar skickades till Folkhälsomyndigheten 17/4 2017.  

Remiss från Arbetsmiljöverket 

SFVH har fått ett förslag till ny föreskrift med namnet Smittrisker. Föreskriften ska ersätta AFS 2005:1 

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Alla medlemmar har 

beretts möjlighet lämna synpunkter och engagemanget har varit stort. Föreningens övergripande 

svar samt samtliga synpunkter från enskilda och grupper av medlemmar inskickades 3/1 2018 och 

har publicerats på www.sfvh.se. 

Remisser från SIS  

SFVH mottog under 2017 81 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. 

 

Skrivelser 

SKL:s arbetsgrupp för Vårdhygien 

Huvudmännens samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK Region, tillsatte under hösten 2017 en 

arbetsgrupp, finansierad av SKL, med uppdrag att skriva förslag till verksamhetsplan 2018 för en ny 

nationell arbetsgrupp vårdhygien. Denna SKL-arbetsgrupp har vänt sig till SFVH och dess medlemmar 

med uppmaning att inkomma med förslag på angelägna förbättringsområden inom det 

vårdhygieniska området. Dessa har förmedlats i brev till arbetsgruppen.  

Skrivelser från medlemmar 

Styrelsen har under verksamhetsåret erhållit och svarat på några mail med frågor från medlemmar 

och externa intressenter. Denna korrespondens är arkiverad och diarieförd. 

 

Hemsida/Nyhetsbrev 

SFVH:s hemsida har under året mobilanpassats. 

SFVH:s medlemmar har möjlighet att via hemsidan prenumerera på nyhetsbrev. Man blir då aviserad 

varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Hittills har drygt 300 personer utnyttjat denna 

möjlighet.  

 

SFVH:s resestipendium 

Inga ansökningar om att få ta del av SFVH:s nyinrättade resestipendium har inkommit. 

 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/


 

 

 

Arbetsgrupper  

• Svenska Hygienpriset 2018. 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. 

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

fram vårdhygieniska rekommendationer om hanteringen av djur i vården. Arbetet avslutades 

sommaren 2017. Kunskapsunderlag och rekommendationer med titeln ”Djur i vården (DIV) – 

Vårdhygieniska rekommendationer för hantering av djur i vården” har publicerats på 

www.sfvh.se/publicerat.  

• 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 2018. 

 

Studiedagar  

Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. Styrelsen 

har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2018 års Hygiendagar som 

kommer att avhållas 20-22 mars på Aros Congress Center i Västerås. Studiedagarna arrangeras 2018 i 

samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen.  

 

Internationellt arbete  

International Federation of Infection Control (IFIC)  

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

annonseras på organisationens webbplats som nås via www.sfvh.se. Inloggningsuppgifter till IFIC:s 

medlemssida tillhandahålls av styrelsen via internationella sekreteraren. 

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 31/5 i Bryssel 

och 7/12 i London. 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. Information finns på 

EUNETIPS webbplats som nås via www.sfvh.se. 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH  

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

smittevernkonferense 17-19/10 i Oslo.  

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS  

Gunnar Hagström deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på Nyborg 

Strand, Danmark 8-9/11.  

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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Inbjudan att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Västerås april 2017 skickades till 

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

Cathrin Kristiansen och från Finland Marjaana Pitkäpaasi. 

Inbjudan till hygiendagarna 2018 skickades till våra nordiska systerföreningar i november 2017.  

  

Medlemmar  
Vid årsskiftet 2017-18 hade föreningen 422 medlemmar. Av dessa var 189 personer inte medlemmar 

i någon sektion och de övriga fördelade sig sålunda: Tandvårdssektionen 93, 

Hygiensjuksköterskesektionen 140. 

 

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

 

 

Ingemar Qvarfordt, ordförande  Ann Tammelin, sekreterare 

 

 

Lena Engman/Elisabeth Eriksson Gebring, kassörer Pontus Lomvall 

 

 

Maria Tholander-Hasselrot   Eva Palm 

 

 

Monica Palmö    Carina Hartmann 

 

 

Carin Jakobsson   Gunnar Hagström 

 


