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Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för 

sektioner inom SFVH 
  

Plats: Konferensrum Pötters sal, Magnus Ladulåsgatan 63, Stockholm . 

Tid: Torsdagen den 7 september 2017, 10:00 – 16:00.  

 

Deltagare från SFVH:s styrelse: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Carin Jakobsson, 

Monica Palmö, Gunnar Hagström, Lena Engman och Carina Hartmann.  

 

Deltagare från sektionernas styrelser:  

Hygiensjuksköterskesektionen: Sofia Wetterbrandt och Hanna Wahlqvist. 

Tandvårdssektionen: Ingegärd Lundgren-Svensson och Rose-Marie Mårfelt. 

 

 

Ingemar Qvarfordt hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.  

 

Presentationsrunda. 

 

Rapport från hygiensjuksköterskesektionen 

 Sektionen har 146 medlemmar. 

 En arbetsgrupp från sektionen har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening  

tagit fram Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering 

inom vårdhygien. Skriften är utformad enligt den mall som Sv Sjuksköterskeförening 

använder för alla specialistsjuksköterskor. Dokumentet kan användas vid rekrytering 

av nya hygiensjuksköterskor för att beskriva arbetsuppgifter och vilken kompetens 

som förväntas. Det kan även användas som information till vården om vad en 

hygiensjuksköterska kan bistå med.  

 Två sektionsmedlemmar har tillsammans med hygiensjuksköterskor från Norge och 

Danmark deltagit i ett samarbete kring den Nordiska hygienkonferens som anordnas i 

Trondheim i september 2017. Även representanter för de nationella 

smittskyddsmyndigheterna i Sverige, Norge och Danmark har deltagit i planeringen. 

 I oktober 2016 anordnades sektionens studiedagar i Göteborg. Man avstod från att 

bjuda in utställande företag. Arrangemanget fick ett positivt mottagande men innebar 

att sektionens ekonomi inte förstärktes. Man diskuterar hur framtida studiedagar ska 

utformas. Att byta arrangerande geografisk grupp varje gång upplevs som krävande. 

 Två personer från sektionen ingår tillsammans med tre personer från Svenska 

Hygienläkarföreningen i en arbetsgrupp som tar fram programinnehåll för första 

förmiddagen på Hygiendagarna 2018 som hålls i Västerås 20 – 22 mars. 

 Att administrera och uppdatera den inloggningsskyddade delen av sektionens sida på 

www.sfvh.se är arbetskrävande. 

 Man önskar att de som deltagit i Hygiendagarna ska få ett intyg om deltagande.  

http://www.sfvh.se/
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 Svensk Sjuksköterskeförening gjorde en utredning av sin organisation hösten 2016. 

Frågor skickades till alla anslutna sektioner. Svagt intresse för frågan hos medlemmar 

i hygiensjuksköterskesektionen. 

 Sektionen hjälper moderföreningen att söka deltagare bland sektionsmedlemmarna till 

nationella uppdrag men saknar återkoppling om vem/vilka som fick uppdragen. Man 

saknar en bild av i vilka projekt/arbetsgrupper sektionsmedlemmar är involverade när 

uppdragen inte i första hand kommer från den egna sektionen. 

 Man ska utreda och ta ställning till om det ”kommunala nätverket” är en 

sammanslutning under hygiensjuksköterskesektionen eller inte. 

 Man ska utreda och ta ställning till om medlemskap i sektionen ska utgå från en 

facklig princip om ”anställning som hygiensjuksköterska” eller vara öppet för alla 

sjuksköterskor intresserade av vårdhygien. 
 

Rapport från tandvårdssektionen 

 Arbete pågår i arbetsgruppen HOBIT (HygienOmBudsutbildning I Tandvården) för att 

ta fram gemensamma nationella hygienrutiner för hela tandvården. I arbetsgruppen 

ingår personer från såväl Folktandvården som privat tandvård. 

 Hygiensymposium (en 1-dagsutbildning för medlemmarna med föreläsningar av både 

styrelsemedlemmar och inbjudna föreläsare) kommer att hållas i Stockholm 15 

februari 2018. Alla intresserade är välkomna. Tema är hygien och miljö. 

 Under 2018 kommer IVO göra en specialgranskning av enmanskliniker. 

Sektionsmedlemmar har deltagit i ett dialogmöte med IVO inför detta. 

 Sektionsstyrelsen upplever att det är lättare att nå Praktikertjänst än andra privata 

aktörer inom tandvårdsområdet. 

 Man har startat en dialog med utbildningsdepartementet kring förslaget att auktorisera 

tandsköterskor. 
 

Rapport från styrelsen och Utbildningsfrågor (se bifogad presentation) 

 Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som finns på www.sfvh.se. 

 Man planerar programmet för Hygiendagarna i Västerås 20 – 22 mars 2018. 

 Webplatsen www.sfvh.se kommer inom kort att finnas i version för mobiltelefon. 

 Omkring 60 – 70 personer sökte till den första intagningen till magisterutbildningen i 

Skövde; 30 togs in. 
 

Programråd Vårdhygien (se bifogad presentation)  

 Arbetsgruppen uppmanar medlemmar och sektioner att lämna synpunkter på vad man 

anser att ett framtida programråd ska arbeta med. 
 

Ska vi bjuda in andra föreningar till detta möte? 

Vad är syftet med en sådan inbjudan? Vilka föreningar ska bjudas in? Gemensamt 

intresseområde med t.ex. Svenska Hygienläkarföreningen, Steriltekniska föreningen och 

Smittskyddssjuksköterskeföreningen motiverar ett ”ja”. Att stärka gemenskapen inom SFVH 

talar för ett ”nej”. Man kan fråga de andra föreningarna om de är intresserade och vad de i så 

fall anser att syftet med mötet är – informationsutbyte? Planera gemensam aktivitet? Frågan 

diskuterades men inget beslut fattades. 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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Utvärdering av mötet 

 Givande att träffas för att utbyta erfarenheter och att få berätta om sina aktiviteter 

 

Nästa möte 

 Onsdag 5 september 2018 kl. 10 – 16. Lokal meddelas senare. 

 

Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte. 

 

 

Vid pennan 

Ann Tammelin 

 

 

 

 

 


