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Styrelsens verksamhetsplan 2018 - 2019 

Bakgrund 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för 

att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och 

veterinärmedicin samt för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn i 

syfte att främja god och säker vård och omsorg.  

Föreningen ska verka för att stärka professionell kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom 

föreningen. 

 

Mål 
Föreningens arbetsformer är enligt stadgarna att 

 anordna studiedagar, de sk. Hygiendagarna, för föreningens medlemmar med 

information och diskussion inom föreningens intresseområden. 

 verka som remissinstans åt myndigheter och organisationer i frågor som rör föreningens 

ändamål 

 driva utbildnings-, kvalitets-, material- och metodutvecklingsfrågor som främjar 

föreningens ändamål 

 samverka med föreningar med motsvarande ändamål i andra länder 

 

Aktiviteter 
 arrangera hygiendagar 2019.  
 sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom hemsidan www.sfvh.se 

 utse mottagare av SFVH:s resestipendium. 

 besvara inkommande vårdhygieniskt relevanta remisser från SIS, Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och organisationer.   

 ingå i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor på humansidan. 

 ingå i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för stramaarbete, det s.k. Stramarådet. 
 ingå i Folkhälsomyndighetens expert- och referensgrupp för den svenska delen av WHO:s 

globala kampanj ”Rena händer räddar liv”. 
 ingå i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om 

Legionella. 
 ingå i Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från 

Infektionsverktyget. 
 utse pristagare till Svenska hygienpriset 2019 och dela ut detsamma. 
 delta i SIS/TK 527 – Renhet i operationsrum. 

 ingå i Vårdhandbokens redaktionsråd. 

 ingå i expertgrupp för Ineras IT-stöd ”Infektionsverktyget”. 

 ingå i styrgrupp för fortsättningen av PRISS (ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas). 

 ingå i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning i Uppsala till Instrument och 

steriltekniker. 

 utarbeta arbetsbeskrivning för hygienombud samt checklistor för rengöringsprocesser av 

instrument, medicinteknisk utrustning och ytor inom tandvården; HOBIT. 

 revidera dokumentet Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. 

 revidera dokumentet Städning i vården, SIV. 

 utarbeta rekommendationer för rengöring, desinfektion, renhetskontroll, transport och 

förvaring av endoskop 
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 slutföra revidering av dokumentet HITÅT (Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar). 

 utarbeta en rekommendation till landets vårdgivare att i sina ledningssystem beskriva om 

och när patienters personliga assistent/er kan delta i omvårdnaden och vilka villkor som då 

gäller. 

 tillsammans med nordiska systerföreningar arrangera en nordisk session vid Healthcare 

Infection Societys konferens 26-28/11 2018 i Liverpool. 

 bevaka, vid möjlighet delta i, och till medlemmarna informera om aktiviteter och 

arrangemang i IFIC och EUNETIPS. Bjuda in våra nordiska systerföreningar till SFVH:s 

hygiendagar och om möjligt delta i systerföreningarnas motsvarande möten 


