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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-19 
 
Styrelsen  

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande   Ingemar Qvarfordt 

Sekreterare   Ann Tammelin 

Kassör   Maria Smédeus 

Övriga ledamöter  Pontus Lomvall 

  Maria Tholander-Hasselrot 

                                                    Annika Samuelsson 

                            Daniel Rulli 

  Carina Hartmann 

  Gunnar Hagström 

   

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft tio fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2019). 

Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se .  

 

Möte med sektionsstyrelserna  

Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna och SFVH:s representanter i 

arbets- och referensgrupper den 5 september 2018 i Stockholm för diskussioner och utbyte av 

information och erfarenheter. Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se. 

 

Föreningens representation i projekt och samverkansgrupper hos myndigheter och organisationer  

• Mari Banck har representerat SFVH i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till 

Instrument och steriltekniker i Uppsala.  

• Carin Jakobsson och Ann-Christin Johansson har representerat SFVH i Folkhälsomyndighetens 

samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Denna samverkansgrupp har ersatt den tidigare så 

kallade 5S-gruppen, en informell nätverksgrupp med deltagande från SFVH, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen och SKL, och har en bredare representation. 

Motivet till den nya gruppen har av Folkhälsomyndigheten angetts vara behovet av att ”skapa nya 

kontaktytor, ett forum och en arena för utbyte av frågor som berör vårdhygien”. 

• Carl-Johan Fraenkel och Andreas Lägermo har under perioden 2015-18 varit SFVH:s representanter 

i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete. De har på egen begäran inför en ny 

period avböjt nominering. Efter nominering från SFVH har Folkhälsomyndigheten i december 2018 

utsett hygienläkaren Andreas Winroth och hygiensjuksköterskan Karolina Nilsson som SFVH:s 

representanter 2019-20.  

 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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• Annette Erichsen-Andersson har representerat SFVH i SIS TK 527 till början av 2019, därefter har 

Ann Tammelin gått in som föreningens representant. Kommittén har 2018 deltagit i det pågående 

europeiska arbetet i CEN/TC 156/WG 18 Ventilation in hospitals, samt förberett revidering av SIS-TS 

39 Mikrobiologisk renhet i operationsrum.  

• Katarina Madehall ingår i Svenska Miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet ”Effektivare 

arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet genom integrering med annan verksamhetsstyrning” för vilket 

IVL sökt anslag hos AFA. 

• Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt har 2018, efter nominering från SFVH, av Inera utsetts till 

ledamöter i Ineras nya expertgrupp för Infektionsverktyget (av SKL initierat projekt för nationell 

kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner). Expertgruppen, som har en bredare 

representation, har ersatt den tidigare förvaltningsgruppen i vilken Ann Tammelin representerade 

SFVH. Förvaltningsgruppen har hanterat alla utvecklings- och verksamhetsfrågor rörande 

Infektionsverktyget sedan mer än fem år, men kom genom en omorganisation av Inera att upphöra 

2017.  

• Ann Tammelin har representerat SFVH i fortsättningen av PRISS (Protesrelaterade Infektioner Ska 

Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag – som 

bedrivits i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, 

Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för operationssjukvård, Legitimerade 

sjukgymnasters riksförbund, Svensk Förening för Vårdhygien samt Patientförsäkringen LÖF. Arbetet 

stöds ekonomiskt och administrativt av Patientförsäkringen LÖF.  

• Berith Carlsson har representerat SFVH i Vårdhandbokens redaktionsråd.  

• Berith Carlsson och Erik Sturegård har ingått i Folkhälsomyndighetens referens- och expertgrupp 

för kampanjen ”Rena händer räddar liv”. 

• Till Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om Legionella i 

vården har SFVH nominerat Ingrid Isaksson och Maria Marklund. 

• Till Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från Infektionsverktyget 

har SFVH nominerat Nilla Lindroos. Gruppens aktivitet har varit låg eftersom Folkhälsomyndigheten 

ännu inte fått tillgång till data att analysera. Det förväntas ändras under 2019. 

• Hanna Wahlqvist representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens nyss påbörjade arbete med att ta 

fram ett nytt kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg. 

• Annika Samuelsson och Gunnar Hagström representerade SFVH vid ett möte på 

Folkhälsomyndigheten 31 januari 2019 för att diskutera och prioritera behovet av nya och 

uppdaterade kunskapsunderlag inom det vårdhygieniska området med utgångspunkt i ”Gröna 

boken”.  

 

Remisser 
Socialstyrelsen 

Från Socialstyrelsen fick SFVH i augusti en remiss som innebar möjlighet att lämna synpunkter på 

föreslagna termer och definitioner inom området hjälpmedel för vård och behandling. Remissen var 

utformad som enkät. SFVH avstod från att svara.  
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Folkhälsomyndigheten 

I februari fick SFVH möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet ”Ansvar för tillsyn av lokaler för 

vård och omsorg, en tillsynsvägledning”. Remissvar lämnades den 22 mars. 

SIS  

SFVH mottog under 2018 61 remisser inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Carina Hartmann 

har handlagt och besvarat remisserna. Remisser som inte har någon vårdhygienisk relevans har SFVH 

avstått från att lämna synpunkter på. Övriga remisser har publicerats på www.sfvh.se och aviserats 

till medlemmar som prenumererar på SFVH:s nyhetsbrev. En sammanställning har gjorts av inkomna 

remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s remissansvarig. 

 

Skrivelser från medlemmar 

Styrelsen har under verksamhetsåret erhållit och svarat på några mail med frågor från medlemmar 

och externa intressenter. Denna korrespondens är arkiverad och diarieförd. 

 

Hemsida/Nyhetsbrev 

SFVH:s medlemmar har möjlighet att via hemsidan prenumerera på nyhetsbrev. Man blir då aviserad 

varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Hittills har 461 personer utnyttjat denna möjlighet. 

SFVH har under verksamhetsåret skickat 18 nyhetsbrev. 

 

SFVH:s resestipendium 

Inga ansökningar om att få ta del av SFVH:s resestipendium har inkommit. 

 

Arbetsgrupper  
• Svenska Hygienpriset 2019. Ordförande Inger Spencer. Arbetsgruppens uppdrag är att bland de 

nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området vårdhygien. 

På grund av lågt antal nomineringar de senaste två åren beslutade styrelsen i samråd med 

arbetsgruppen att göra en paus i utdelande av Hygienpriset 2019. 

• HITÅT (Hygien i tandvården, åtgärder och tankar). Det hittills gällande dokumentet, publicerat på 

www.sfvh.se har reviderats. Den nya upplagan publicerades maj 2018. 

• HOBIT. Ordförande Yvonne Andersson. En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en arbets-

/uppdragsbeskrivning för hygienombud i tandvården, riktlinjer för rengöringsprocesser för 

instrument, maskiner och ytor inom tandvården och användarvänliga checklistor för hygienarbetet. 

Arbetet är klart och dokumentet kommer att publiceras inom kort. 

• Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). Första upplagan publicerades 2012 och behöver 

revideras, bl.a. för att anpassas till en ny SIS-standard (SS 8760014:2017). Ordförande Eva Edberg 

Nyligen påbörjat arbete. 

• Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Ordförande Anette 

Svensson. Nyligen påbörjat arbete. Med utgångspunkt från "Protokoll för vårdhygienisk standard i 

särskilda boendeformer" ska man utarbeta ett verktyg för vårdhygienisk standard med självskattning, 

handlingsplan och utvärdering för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende. 

• Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och diskdesinfektorer 

för värmekänsliga endoskop. Ordförande Aino Kempe. Nyligen påbörjat arbete. 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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Studiedagar  

Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. Styrelsen 

har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2019 års Hygiendagar som 

kommer att avhållas 9-11 april på Wisby strand i Visby. Studiedagarna arrangeras 2019 i samarbete 

med Svenska Hygienläkarföreningen.  

 

Internationellt arbete 

Healthcare Infection Society 

Efter inbjudan från HIS arrangerade SFVH i samarbete med de vårdhygieniska föreningarna i Norge, 

Danmark och Finland en skandinavisk session vid HIS-konferensen i Liverpool 26-28/11. Sessionen 

beskrev arbetet för god hygienisk standard och mot antibiotikaresistens ur ett ”One Health”-

perspektiv i de nordiska länderna och lyfte fram möjliga gemensamma orsaker till det gynnsamma 

läget i de nordiska länderna. 

International Federation of Infection Control (IFIC)  

SFVH är medlem i IFIC. IFIC:s aktiviteter annonseras på organisationens webbplats som nås via 

www.sfvh.se . Inloggningsuppgifter till IFIC:s medlemssida tillhandahålls av styrelsen via 

internationella sekreteraren. 

SFVH skänker 2019 10.000 SEK till IFIC:s stipendiefond. Stipendiet delas ut till personer från länder 

med begränsade ekonomiska resurser för att stödja deras medverkan i IFIC:s utbildnings- och 

konferensverksamhet. 

European Network for Infection Prevention Societies (EUNETIPS)  

Det nätverk mellan europeiska vårdhygieniska föreningar som initierades 2008 har formaliserats till 

en federation. SFVH är medlem i EUNETIPS sedan 2012. EUNETIPS hade medlemsmöte och 10-års 

jubileum 6-7/12 . SFVH var ej representerat officiellt vid mötet. Birgitta Lytsy är sekreterare i 

EUNETIPS Coordination Board efter nominering från styrelsen. Hon representerar där EUNETIPS alla 

medlemsföreningar. Information finns på EUNETIPS webbplats som nås via www.sfvh.se . 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH  

Ingemar Qvarfordt deltog som inbjuden gäst och föreläsare från SFVH:s styrelse i Norsk Forums 

smittevernkonferense 16-18/10 i Hell utanför Trondheim.  

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS  

Maria Smédeus deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på Nyborg 

Strand, Danmark 7-8/11. 

Förening för sjukhushygien i Finland 

Gunnar Hagström deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens 6-7/11 i Espoo, Finland.  

 

Inbjudan att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Västerås mars 2018 skickades till 

styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island. Från Norge deltog June 

Aksnes, från Danmark Brian Kristensen och från Finland Marjaana Pitkäpaasi. 

Inbjudan till hygiendagarna 2019 skickades till våra nordiska systerföreningar i november 2018.  
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Medlemmar  
Vid årsskiftet 2018-19 hade föreningen 527 medlemmar. Av dessa var 227 personer inte medlemmar 

i någon sektion och de övriga fördelade sig sålunda: Tandvårdssektionen 153, 

Hygiensjuksköterskesektionen 147. 

 

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete. 

 

 

Ingemar Qvarfordt, ordförande  Ann Tammelin, sekreterare 

 

 

Maria Smédeus, kassör   Pontus Lomvall 

 

 

 

Maria Tholander-Hasselrot   Annika Samuelsson 

 

 

Daniel Rulli    Carina Hartmann 

 

 

Gunnar Hagström 

 


