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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: Torsdagen den 29 augusti 2019, 10:00 – 16:00.  

 

Deltagare från SFVH:s styrelse:  

Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Daniel Rulli, Gunnar Hagström, Annika Samuelsson 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-Christin Johansson 

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

Carlsson 

Yrkesakademiens ledningsgrupp för YH-utbildning till steriltekniker: Mari Banck 

SIS TK 527: Ann Tammelin 

Svenska miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet "Effektivare 

arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet…": Katarina Madehall 

FoHM:s arbetsgrupp för kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård o 

omsorg: Hanna Wahlquist 

Stramas arbetsgrupp för revidering av 10-punktsprogrammet: Ingemar Qvarfordt 

FoHM:s referensgrupp för laboratorienätverk, SLIM: Anders Samuelsson 

Styr- och arbetsgrupper inom PRISS: Carina Hartmann, Ann-Sofi Matsson, Susanne 

Stiernstedt, Ann Tammelin 

Ineras expertgrupp för Infektionsverktyget: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin 

FoHM:s arbetsgrupp för vårdhygieniska kunskapsunderlag: Annika Samuelsson, Gunnar 

Hagström 

 

SFVH:s representanter i FoHM:s samverkansgrupp för stramaarbete, FoHM:s referensgrupp 

för kunskapsunderlag Legionella och FoHM:s analysgrupp för nationella sammanställningar 

från IV 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. 
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Styrelsen 

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

 Se även bifogad presentation. 

 

Hygiendagarna 2020 

 Dagarna hålls 24 - 26 mars i Norrköping. 

 Hygienpriset kommer att delas ut. 

 Årsmöte med efterföljande medlemsmöte ska läggas på en tid som gör att fler 

medlemmar väljer att delta. 

 Hygiendagarna arrangeras tillsammans med Svenska Hygienläkarföreningen. 

Programplanering pågår. 

 

Hygiensjuksköterskesektionen 

 Sektionen har 136 medlemmar. 

 Sektionens studiedagar hålls varje höst (2018 Stockholm, 2019 Sundsvall, 2020 

Malmö). Dagarna arrangeras av regionala arbetsgrupper. Man avstår sedan 2015 från 

utställande företag under dagarna. 

 Man deltar i förberedelser för en nordisk konferens i Helsingör 2021. Önskemålet är 

att deltagandet breddas så att andra yrkeskategorier än hygiensjuksköterskor deltar. 

Förslag till innehåll välkomnas. 

 Sektionen har nu avvecklat alla stipendier då dessa under senare år haft mycket få 

sökande. 

 Skriften ”Hygiensjuksköterskan - igår, idag, imorgon” finns tryckt och också 

publicerad på https://sfvh.se/hygiensjukskoterskesektionen. Den täcker tiden fram till 

1980-talet och har kompletterats med texter skrivna av nyligen pensionerade 

hygiensjuksköterskor. 

 Under de kommande studiedagarna i Sundsvall ska man diskutera ett förslag till  

nationell matris/guide för riskbedömning av patienter som utgår från riskfaktorer i 

stället för agens.  

 Under års- och medlemsmöten har man diskuterat sektionens framtid. Detta fortsätter 

under kommande möten. 

 Det pågår en diskussion med Vårdförbundet om användningen av begreppen 

”specialistsjuksköterska” och ”sjuksköterska med specialuppdrag”. 
 

Tandvårdssektionen 

 Sektionen har 157 medlemmar. 

 Sektionen arrangerar varje år ett-två Hygiensymposier (2018 Stockholm respektive 

Norrköping, 2019 inget symposium, 2020 planeras två symposier). Detta är en 

utbildningsaktivitet för alla yrkeskategorier som arbetar inom tandvård. Man byter 

geografisk plats för att kunna få ett stort lokalt deltagande. Antalet deltagare brukar 

vara 50 – 60. Innehållet baseras till stor del på frågor som väckts under sessioner med 

tandvårdsinriktning på Hygiendagarna. 

http://www.sfvh.se/
https://sfvh.se/hygiensjukskoterskesektionen
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 Det är lätt att nå ut med information till Folktandvården och större privata 

tandvårdskedjor såsom Praktikertjänst och Colosseum-Smile, men svårt att nå små 

privata tandläkarmottagningar. 

 Sektionen medverkar varje år i en kurs om hygien inom tandvård i 

Tandläkarförbundets regi. Positivt att även tandläkare deltar. 

 Sektionen planerar starta en arbetsgrupp om förrådshantering med tonvikt på korrekt 

hantering av höggradigt rena flergångsprodukter. 

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

folktandvården i respektive region beroende på enhetens uppdrag. Det behövs speciell 

kompetens om den vårdhygieniska enheten ska arbeta mot tandvård; en 

hygiensjuksköterska med sådant uppdrag bör ha arbetat inom tandvård. 

 

Nationell kunskapsstyrning 

 En nationell arbetsgrupp (NAG) vårdhygien har utsetts. I den finns representanter från 

alla sjukvårdsregioner samt från hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH och 

Svenska Hygienläkarföreningen. Gruppen kommer att ha sitt första möte i början av 

september. 

 Se även bifogad presentation. 
 

Yrkesakademiens ledningsgrupp för YH-utbildning till steriltekniker 

 Se bifogad presentation. 

 Utbildningens största problem är att antalet LIA-platser är otillräckligt. 
 

Svenska miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet "Effektivare arbetsmiljöarbete vid 

vård i hemmet…" 

 Se bifogad presentation. 
 

FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor 

 I gruppen ingår representanter från Socialstyrelsen, SKL, Arbetsmiljöverket, 

Riksföreningen MAS-MAR, Svenska Hygienläkarföreningen, Föreningen för klinisk 

mikrobiologi, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen, NAG 

STRAMA, SFVH, Folkhälsomyndigheten. 

 Gruppen ska vara en dialoggrupp utan beslutsmandat. Syftet är informationsutbyte 

med möjlighet att framföra olika frågor. 

 Tre möten har hittills genomförts, två under 2018 och ett under 2019. 

 Nytt möte är inplanerat till november 2019. 

 Socialstyrelsen har informerat om sitt regeringsuppdrag att utarbeta en nationell 

handlingsplan för att öka patientsäkerheten. I samband med det trycktes det på vikten 

av att lyfta VRI i den nationella handlingsplanen. 

 NAG vårdhygien kommer att erbjudas en plats i samverkansgruppen. 

 Minnesanteckningar från gruppens möten publiceras på 

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

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

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/
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SIS TK 527 

 Revidering av SIS-TS 39:2015 pågår. 
 

Ineras expertgrupp för Infektionsverktyget 

 Sedan sommaren 2018 finns en expertgrupp som ska stödja Ineras förvaltning av IV. I 

expertgruppen ingår personer som nominerats av regioner men som också har stor 

kunskap om IV samt representanter för SFVH och Folkhälsomyndigheten.  

 Gruppen har haft ett möte vilket ägde rum i slutet av maj 2019. 

 I samråd med expertgruppen beslutades om tillägg av några ordinationsorsaker för 

såväl SFI som VRI och ändrad benämning på två av de nuvarande 

ordinationsorsakerna för VRI resp. SFI. 

 I övrigt pågår ingen utveckling pga bristande ekonomiska resurser. 
 

Styr- och arbetsgrupper inom PRISS 

 Expertgruppsdokument 4 ”optimal operationsmiljö” har reviderats under våren 2019. 

Ny version finns på https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rekommendationer/ 

 Expertgruppsdokument 1 ”Riskfaktorer samt optimering” kommer att uppdateras 

under hösten 2019. 

 En ny revisionsrunda med besök av samtliga svenska ortopediska verksamheter som 

utför höft- o/e knäprotesoperationer planeras starta 2020. En arbetsgrupp tar fram nya 

självutvärderingsfrågor. 

 Se även bifogad presentation. 

 

FoHM:s referensgruppp för Rena Händer 

 På sidan https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/ finns 

utbildnings- och informationsmaterial. Webbsidan har förbättrats med bl.a. bättre 

struktur. 

 Utbildningsmaterialet revideras och får ett mer personligt tilltal. 

 Syftet med Rena händer är att öka kunskapen hos chefer och MASar samt att öka 

följsamheten hos vård- och omsorgspersonal inom alla yrkeskategorier. 

 Materialet ska revideras och få en tydligare inriktning mot kommunal sjukvård bl.a. 

genom att använda färre bilder från sjukhusvård.  

 FoHM har arrangerat två webbinarier om användningen av materialet, ett riktat till 

personer vid vårdhygieniska enheter och ett riktat till MASar. 

 Projektet är inte högprioriterat inom FoHM. 

 

Vårdhandbokens redaktionsråd 

 Vårdhandboken har flyttat till en ny teknisk miljö (plattform). 

 Vårdhandbokens ämnesområden/avsnitt har fått en ny kategorisering och indelning. 

 Vid önskemål om uppdatering av något ämnesområde/avsnitt med vårdhygienisk 

relevans mailar Berith till en funktionsbrevlåda eller kontaktperson på varje 

vårdhygienisk enhet. Syftet är att önskemålet ska spridas till alla hygienläkare och 

hygiensjuksköterskor. 

https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rekommendationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/
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 Angeläget att det etableras ett samarbete mellan Vårdhandboken och den nationella 

kunskapsstyrningen bl.a. för att säkerställa att det inte finns motsägelser mellan olika 

avsnitt i Vårdhandboken och att de beskriver best practice. 

 

FoHM:s arbetsgrupp för kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård o omsorg 

 Två tidigare dokument som fanns på FoHM:s webbplats (nu borttagna) ska uppdateras 

och slås ihop. 

 Gruppen har haft två möten; fysiskt möte mars 2019 och skypemöte maj 2019. Nytt 

möte planerat till oktober 2019. 

 De flesta regioner har egna dokument men önskar ett nationellt 

kunskapsunderlag/rådgivande dokument. Detta ska beskriva hur/vad som bör göras; 

vem som utföt olika uppgifter hanteras regionalt. 

 FoHM har gjort en inventering av befintliga regionala dokument. Företagshälsovård 

saknas som aktör i de flesta. 
 

FoHM:s referensgrupp för laboratorienätverk, SLIM 

 Se bifogad presentation. 
 

FoHM:s arbetsgrupp för vårdhygieniska kunskapsunderlag 

 FoHM har inventerat vilka kunskapsunderlag professionen (medlemmar i SFVH och 

SHLF) använder respektive saknar. 

 Dessa sorteras i befintliga som är uppdaterade, befintliga som behöver uppdateras 

samt obefintliga. De grupperas efter WHO:s Core Components. Syftet är att skapa en 

pririteringsordning. 

 Arbetsgruppen har haft två möten under våren 2019. Nytt möte planerat till oktober 

2019. 

 

Utbildningsfrågor 

 En ny magisterutbildning i smittskydd och vårdhygien startar vid Göteborgs 

Universitet HT 2019. Utbildningen ges på halvfart. 

 Magisterutbildningen i smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde fortsätter 

med nytt intag till VT 2020. 

 Se även bifogad presentation. 
 

Utvärdering av mötet 

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

 

Nästa möte 

 Torsdag 27 augusti 2020 kl. 10 – 16. Lokal meddelas senare. 

 

Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte. 

 

 

Vid pennan 

Ann Tammelin 


