
 

1 
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-06-04 

 

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

 

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

Samuelsson, Maria Tholander-Hasselrot och Gunnar Hagström. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 8 april 2019 godkändes. Publiceras på www.sfvh.se 

/ Styrelse. 

 

Verksamhetsplan 

Styrelsens verksamhetsplan för 2019/2020 fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se / Om 

SFVH. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2019 har hittills 32 remisser inkommit varav 16 sedan föregående styrelsemöte. För 

närvarande finns fem remisser utlagda för synpunkter från medlemmarna. 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. 

 

Hygiendagarna 2020 

Hygiendagarna 2020 kommer att hållas i Norrköping den 24 – 26 mars i samarbete med 

Svenska Hygienläkarföreningen. Konferensanläggning är Louis De Geer konsert & kongress.  

Diskussion om programinnehåll och övrigt utifrån enkätsvar från deltagare i 2019 års 

Hygiendagar samt egna erfarenheter. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 

SFVH representeras av Carin Jakobsson och Ann-Christin Johansson i 

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Gruppen sammanträder 

två gånger per år. Information om gruppens syfte samt minnesanteckningar från gruppens 

möten finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-

vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/ 

Samverkansgrupp för Stramaarbete 

SFVH representeras av Andreas Winroth och Karolina Nilsson i Folkhälsomyndighetens 

samverkansgrupp för Stramaarbete. Gruppen sammanträder tre gånger per år. Information om 

gruppens syfte samt minnesanteckningar från gruppens möten finns på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-

antibiotikaresistens/samverkansgrupp-mot-antibiotikaresistens/ 

 

Styrelsen diskuterade frågor som vi önskar att föreningens representanter tar upp vid 

kommande möte i respektive grupp. 
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Strama 

Stramas 10-punktsprogram ska revideras. SFVH har inbjudits att delta i revisionsarbetet och 

upprop för att hitta intresserade föreningsmedlemmar har legat ute på www.sfvh.se och 

nämnts i nyhetsbrev. Tyvärr dock ingen respons. Ingemar Q och Maria T-H åtar sig att 

representera SFVH. 

 

Uppmärksamhetsinformation 

Socialstyrelsens informationsspecifikation gällande sk. uppmärksamhetsinformation dvs. 

”sådant som avviker från det man normalt kan förvänta sig hos patienten och som påverkar 

handläggningen av vård eller omsorg” ska uppdateras. SoS har bett Svenska Läkaresällskapet 

om ett ”professionsunderlag” som huvudsakligen behandlar vilken information som ska 

finnas i journalen gällande hepatit och antibiotikaresistenta bakterier. SFVH har lämnat 

synpunkter på professionsunderlaget. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

 Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). Arbete pågår. Eva Edberg är 

sammankallande. 

 Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Arbete 

pågår. Anette Svensson är sammankallande. 

 Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop. Arbete pågår. Aino Kempe är 

sammankallande. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

28/8, 2/10, 12/11, 12/12 2019 och 8/1 2020 i Stockholm. 

 

Möte med sektionsstyrelser och föreningens representanter i expert- och arbetsgrupper 

29/8 i Stockholm 

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen, önskade trevlig sommar och 

avslutade styrelsemötet. 
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