
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2018-11-07 

 

Plats: Konferensrum Rosenblad, Fatburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Carina Hartmann, Maria Tholander-

Hasselrot, Pontus Lomvall och Annika Samuelsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 1 oktober 2018 godkändes. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Hygiendagarna 2019 

Fortsatt planering och diskussion av program för Hygiendagarna 9 – 11 april 2019. 

 

GDPR 

Dokumentet ”Register över behandling” fastställdes. I dokumentet beskrivs hur föreningen 

behandlar personuppgifter. Publiceras på www.sfvh.se / Om SFVH / Administrativa rutiner.  

 

Administrativa rutiner 

Nya versioner av dokumenten Diarieföring och arkivering samt Samverkan med företag 

fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se / Om SFVH / Administrativa rutiner. 

 

SKL 

SFVH har bett SKL publicera dokumentet ”Personliga assistenter i omvårdnadsarbete – 

rekommendation från Svensk Förening för Vårdhygien till vårdgivare i Sverige” (finns på 

www.sfvh.se som Nyhet 2018-06-17). SKL svarar: ”SKL kan inte distribuera denna 

rekommendation då vi anser att Socialstyrelsen borde vara den myndighet som tar fram 

rekommendationen. Skälet till SKLs svar är erfarenheten av att det kan kommer många 

följdfrågor som är svåra för oss att besvara.” 

 

SIS 

Remisser 

Under 2018 har 54 remisser inkommit. Lista över samtliga remisser med länkar till dem som 

har vårdhygienisk relevans publiceras på webbplatsen www.sfvh.se / Om SFVH / 

Standardiseringsarbete. Kommentarer skickas till Carina Hartmann som sammanställer 

SFVH:s svar till SIS. 

Synpunkter inför revision 

SIS avser att revidera dokumentet ”Teknisk specifikation SIS-TS 39:2015, Mikrobiologisk 

renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande 

krav”. Föreningens medlemmar får möjlighet att lämna synpunkter inför revision. Information 

om detta publiceras som Nyhet på www.sfvh.se. Synpunkter skickas till Carina Hartmann 

senast 1 februari 2019. 
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Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

 HOBIT (Hygienbeskrivning i tandvården). Arbete i slutfas. Yvonne Andersson är 

sammankallande. 

 Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). Nyligen påbörjat arbete. Eva Edberg är 

sammankallande. 

 Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Nyligen 

påbörjat arbete. Anette Svensson är sammankallande. 

 Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop. Nyligen påbörjat arbete. Aino Kempe 

är sammankallande. 

 

EUNETIPS 

Under sommaren 2018 gjorde organisationen en enkätundersökning till sina 

medlemsföreningar angående nationella riktlinjer för luftkvalitet i operationssalar. Resultaten  

kommer att presenteras vid HIS (Healthcare Infection Society) internationella konferens i 

Liverpool 26 – 28 november. 

 

Nordiska systerorganisationer 

De norska, danska och finska systerorganisationerna inbjuds till Hygiendagarna 2019. SFVH 

bekostar konferensavgift och uppehälle för en person från vardera styrelsen. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

5/12 2018 samt 8/1, 6/2 och 6/3 2019 Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. 8/4 2019 på 

Wisby Strand, Visby. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 


