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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-08-28 

 

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

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Daniel Rulli, Carina Hartmann, Annika 

Samuelsson, Maria Tholander-Hasselrot och Gunnar Hagström. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 4 juni 2019 godkändes. Publiceras på www.sfvh.se / 

Styrelse. 

 

Ekonomi 

Hygiendagarna 2019 gav ett mindre överskott. Överskott från Hygiendagarna används för att 

finansiera föreningens arbetsgrupper medan föreningens medlemsavgifter används för att 

täcka styrelsens arbete. Medlem som önskar detaljerad information om föreningens ekonomi 

kan kontakta SFVH:s kassör. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2019 har hittills 38 remisser inkommit varav 6 sedan föregående styrelsemöte. 

Samtliga remisser har besvarats. Lista över samtliga remisser med länkar till dem som har 

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

Standardiseringsarbete.  

Förfrågan 

Vi har, via medlemmen Birgitta Lytsy, fått en fråga från SIS om vi önskar att en standard för 

Legionellaövervakning inom vården tas fram. Vi svarar nekande med hänvisning till det 

arbete som pågår hos Folkhälsomyndigheten. 

 

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 tillsammans med representanter från Svenska 

Hygienläkarföreningens styrelse. 

 

Hygienpriset 2020 

Hygienpriset 2020 kommer att delas ut under Hygiendagarna. I arbetsgrupp och jury ingår 

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

Projektplan godkändes. 

 

Internationellt arbete 

IFIC 

SFVH har möjlighet att nominera en person för val till IFIC:s styrelse. Upprop för 

intresseanmälan publiceras på www.sfvh.se. 

År 2020 kommer IFIC:s årliga konferens hållas i Belgrad 11 – 14 mars. Se vidare på 

http://www.theific.org/ 
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Våra publicerade dokument 

Flera benämningar har använts för våra dokument. Vi beslutar nu att de framgent ska kallas 

”vårdhygieniska rekommendationer”. 

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Vi har möjlighet 

att komma med synpunkter. Upprop till medlemmarna att inkomma med åsikter publiceras på 

www.sfvh.se. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Vi har lämnat synpunkter på en preliminär version av dokumentet Det robusta sjukhuset. 

Föregående version publicerades 2008 och ska nu uppdateras. 

 

Dokumentet Djur i vården 

Länsveterinären i Jämtland har påpekat att skrivningen om besöksregler för t.ex. vårdhundar i 

dokumentet Djur i vården är otydlig. Vi ändrar formuleringen och publicerar en reviderad 

version av DIV. 

 

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. 

 Hygienpriset 2020. Arbete pågår. Inger Spencer är sammankallande. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

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 och avslutade styrelsemötet. 

http://www.sfvh.se/

