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Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse, styrelserna för 

sektioner inom SFVH samt SFVH:s representanter i arbets- och 

referensgrupper 
  

Plats: Konferensrum Hornstull, Magnus Ladulåsgatan 63, Stockholm . 

Tid: Onsdagen den 5 september 2018, 10:00 – 16:00.  

 

Deltagare från SFVH:s styrelse:  

Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Daniel Rulli, Gunnar Hagström, Maria Smedéus och 

Carina Hartmann.  

 

Deltagare från sektionernas styrelser:  

Hygiensjuksköterskesektionen: Sofia Wetterbrandt och Hanna Wahlqvist. 

Tandvårdssektionen: Daniel Rulli 

 

SFVH:s representanter i olika arbets- och referensgrupper: 

FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor: Ann-Christine Johansson 

Vårdhandbokens redaktionsråd och FoHM:s referensgruppp för Rena Händer: Berith 

Carlsson 

FoHM:s referensgrupp för kunskapsunderlag Legionella: Ingrid Isaksson 

FoHM:s analysgrupp för nationella sammanställningar från IV: Nilla Lindroos 

 

SFVH:s representanter i Yrkesakademiens ledningsgrupp för YH-utbildning till steriltekniker, 

SIS TK 527 och FoHM:s samverkansgrupp för stramaarbete hade inte möjlighet att närvara.  

 

Ingemar Qvarfordt hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.  

 Värdefullt att föreningen har representation i många arbets-och referensgrupper genom 

aktiva medlemmar. 

 

Presentationsrunda. 

 

Rapport från hygiensjuksköterskesektionen 

 Sektionen har 137 medlemmar. 

 Två sektionsmedlemmar medverkade i arrangörsgruppen för den Nordiska 

hygienkonferens som anordnades i Trondheim i september 2017.  

 En ny arrangörsgrupp med svensk medverkan kommer att förbereda motsvarande 

konferens i Köpenhamn 2021. 

 Två personer från sektionen ansvarade tillsammans med tre personer från Svenska 

Hygienläkarföreningen för programinnehållet under första förmiddagen på årets 

Hygiendagar i Västerås. 
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 Sektionens studiedagar hålls 2-3 oktober i Stockholm. Temat blir ”tarmbakterier” 

liksom förra gången dagarna hölls i Stockholm för 10 år sedan. Man avstår från 

utställande företag under dagarna. 

 Under studiedagarna hålls också medlemsmöte då man bl.a. ska diskutera sektionens 

framtid. 

 En arbetsgrupp ser över om man kan skapa en nationell matris/guide för 

riskbedömning av patienter. Man ska med hjälp av denna t.ex. kunna identifiera när 

kohortvård rekommenderas. Planen är att ett förslag ska presenteras vid sektionens 

studiedagar hösten 2019. 

 1997 utgavs en skrift med namnet ”Hygiensjuksköterskan - igår, idag, imorgon” av 

sektionen. Denna ska nu ges ut i ny version. Skrivs ffa. av pensionerade 

hygiensjuksköterskor. 

 Sektionen har hittills delat ut två stipendier (ej företagsfinansierade). Detta avslutas nu 

bl.a. pga. sektionens krympande ekonomi. 

 Man har diskuterat vad GDPR betyder för sektionen. 

 Det finns önskemål från hygiensjuksköterskor att skapa nätverk med andra 

föreningsmedlemmar baserat på intresseområden. Den kommunala nätverksgruppen är 

exempel på sådant. 

 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 

 Sedan länge arrangerar man parallella sessioner med tandvårdsinriktning under 

Hygiendagarna. I utvärdering önskar deltagarna att man fortsätter med detta. 

 Det finns stora regionala skillnader i arbetsrutiner. Dokumentet HOBIT 

(HygienOmBudsutbildning I Tandvården) – som anger en lägsta nivå beträffande 

hygienrutiner – kan förhoppningsvis komma att råda bot på detta. 

 HOBIT kommer att presenteras och diskuteras vid sektionens Hygiensymposium i 

Norrköping i början av oktober. 

 Vid föregående Hygiensymposium i februari 2018 var IVO inbjudna talare. De 

berättade bl.a. att vid granskning av 51 kliniker fick 50 anmärkningar. Även Malin 

Grape från FoHM medverkade vid symposiet. 

 Hygiensymposierna ses som en utbildningsaktivitet och annonseras brett, både 

nationellt och lokalt. 

 Det är stora regionala skillnader i hur de vårdhygieniska enheterna samarbetar med 

folktandvården i respektive landsting/region beroende på enhetens uppdrag. Styrelsen 

överväger om större likriktning är en fråga att driva för sektionen. 
 

Rapport från FoHM:s analysgrupp för nationella sammanställningar från IV 

 Folkhälsomyndigheten vill göra nationella sammanställningar av data från 

Infektionsverktyget. 
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 Förutsättningen är att alla landsting/regioner skriver på ett avtal med Inera där det 

ingår att data tillhandahålls till FoHM. Ungefär hälften av landstingen/regionerna har 

tecknat sådana avtal. 

 För en nationell sammanställning är det viktigt att data är valida. FoHM kan inte göra 

en sådan kvalitetssäkring utan det ligger på landsting/region. 

 Analysgruppen har hittills bara haft ett möte och dess uppdrag är lite oklart. 

Framförallt ska man diskutera vilka data som är intressanta på nationell nivå. 

 Det är angeläget att Infektionsverktyget inte enbart ses som ett sätt att följa upp 

antibiotikaanvändning. Vårdrelaterade infektioner är minst lika viktigt. 

 För närvarande hämtas nästan inga data från journalsystemet Cosmic (används i 

omkring hälften av alla landsting/regioner). 

 

Rapport från FoHM:s referensgrupp för kunskapsunderlag Legionella 

 Gruppen har endast haft ett möte vilket hölls i februari 2018.  

 Kontakt tas med FoHM för att höra vad som planeras framåt. 

 

Rapport från FoHM:s referensgruppp för Rena Händer 

 I gruppen ingår SFVH:s två representanter, tre MASar, en representant för SKL och 

två personer från FoHM. 

 Gruppen har haft ett fysiskt möte; telefonmöten är inplanerade. 

 Informationsmaterialet från 2012 ska uppdateras, utvecklas, spridas och 

implementeras. 

 Man kommer ffa. rikta sig mot särskilda boenden för äldre. 

 FoHM arrangerade ett webbinarium om användningen av materialet våren 2018 (riktat 

till personer vid vårdhygieniska enheter) och kommer ha ett under hösten 2018 (riktat 

till MASar). 

 Materialet finns på en egen webbplats www.renahander.se. 

 Önskvärt att materialet får ett bredare anslag mot basala hygienrutiner och inte bara tar 

upp handhygien. 

 

Rapport från Vårdhandbokens redaktionsråd 

 Handboken har 119 ämnesområden/avsnitt. 

 Varje avsnitt revideras årligen. Redaktionen har svårt att rekrytera författare och 

faktagranskare. 

 Redaktionsrådet har en kontinuerlig dialog med författare och faktagranskare. 

 Redaktionsrådet har möte en gång per termin. 

 Medlemsarvodet på 2.000:- per möte utbetalas till vår representants arbetsgivare; 

medlemmarna får betald resa till mötet. 

 Vårdhandbokens webbplats har 2,8 miljoner besök varje år och 9 miljoner 

sidhänvisningar. 

 Handboken har flyttat till en ny teknisk miljö (plattform) under senaste året. För 

redigering används EpiServer 11. 

 Angeläget att det etableras ett samarbete mellan Vårdhandboken och den nationella 

kunskapsstyrningen. 

http://www.renahander.se/
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 Angeläget att Vårdhandboken görs känd på läkarutbildningarna. 

 I vissa landsting/regioner finns regionala handboksråd. Oklart varför det ser olika ut 

över landet. 

 

Rapport från FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 

 Gruppen har endast haft ett möte vilket hölls våren 2018.  

 Nytt möte är inplanerat till oktober 2018. 

 FoHM önskar input i vårdhygieniska frågor. 

 Frågor för det mötet är bl.a. om FoHM ser som sin uppgift att samordna det 

vårdhygieniska arbetet i landet, hur FoHM:s arbete inom vårdhygien ska samordnas 

med den nationella kunskapsstyrningen och om minnesanteckningar från gruppens 

möten kan publiceras. 

 

Rapport från styrelsen, nationell kunskapsstyrning och utbildningsfrågor (se bifogad 

presentation) 

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

 Man planerar programmet för Hygiendagarna i Visby 9 – 11 april 2019. 

 En ny magisterutbildning i smittskydd och vårdhygien planeras vid Göteborgs 

Universitet med start HT 2019. 

 Magisterutbildningen i smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde fortsätter 

med nytt intag till VT 2019. 
 

Utvärdering av mötet 

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

 

Nästa möte 

 Torsdag 29 augusti 2019 kl. 10 – 16. Lokal meddelas senare. 

 

Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte. 

 

 

Vid pennan 

Ann Tammelin 

 

 

 

 

 

http://www.sfvh.se/

