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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-02-06 

 

Plats: Konferensrum Södra Bantorget, Fatburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Maria Smedéus, Carina Hartmann, Daniel 

Rulli, Gunnar Hagström och Annika Samuelsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 8 januari 2019 godkändes. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Hygiendagarna 2019 

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

 

SIS 

Remisser 

Under 2018 inkom 61 remisser. Tio av dessa publicerades för synpunkter. Synpunkter inkom 

på en remiss. Under 2019 har hittills fem 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. 

 

Svenska Hygienpriset 

Styrelsen ser fram emot många nomineringar 2020. Juryn kommer att utgöras av Inger 

Spencer (sammankallande), Pontus Lomvall, Fanny Bergman och Kerstin Vikman. 

 

Internationellt arbete 

IFIC 

SFVH skänker 10.000:- till IFIC:s stipendiefond år 2019. IFIC delar ut stipendier till 

vårdhygieniskt verksamma personer från låginkomstländer för att ge dessa möjlighet att 

besöka IFIC:s årliga vetenskapliga konferens. Information om 2018 års stipendiater finns i 

IFIC:s nyhetsbrev september 2018, länk http://theific.org/wp-

content/uploads/2018/10/IFIC_IFIC-June-September-2018-Final.pdf.  

 

Folkhälsomyndigheten 

Samverkansgrupp för Vårdhygieniska frågor 

Minnesanteckningar finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-

fragor/ 

 

Samverkansgrupp för Stramaarbete 

Information om gruppen finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/samverkansgrupp-mot-antibiotikaresistens/ där 

minnesanteckningar kommer att publiceras. 
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Referensgrupp för underlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg 

Folkhälsomyndigheten kommer att utarbeta ett kunskapsunderlag om MRSA hos personal 

inom vård och omsorg. Hanna Wahlqvist representerar SFVH i referensgrupp. 

 

PRISS (ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas) 

Under 2020 kommer de ortopediska kliniker som utför höft- och knäledsplastiker erbjudas 

besök av tvärprofessionella team för stödjande verksamhetsrevision. Under 2019 ska 

medlemmar i de deltagande professionella organisationerna utarbeta självskattningsfrågor 

baserade på patientfall. Läs mer på https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/priss/. 

 

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. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

6/3 Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. 8/4 på Wisby Strand, Visby. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 
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