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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-10-02 

 

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

 

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

Hartmann, Annika Samuelsson, Maria Tholander-Hasselrot och Pontus Lomvall. 

 

 

Möte med Swedish Medtech 

Före det egentliga styrelsemötet hölls ett möte med representanter från Sw Medtech och några 

av dess medlemsföretag samt SFVH-medlemmarna Marlene van Doesburg, Kerstin Möller 

och Mari Banck (MB per telefon) där den övergripande frågeställningen rörde höggradigt 

rena engångsprodukter och industrins möjlighet att leverera sådana. Anteckningar från detta 

möte publiceras separat. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 28 augusti 2019 godkändes. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Hygienpriset 2020 

Hygienpriset 2020 kommer att delas ut under Hygiendagarna. Prisutdelare blir Hans Rutberg, 

prof.emeritus i patientsäkerhet. 

 

Internationellt arbete 

IFIC 

SFVH har nominerat Birgitta Lytsy för val till IFIC:s styrelse. Medlemsorganisationer i grupp 

A (huvudsakligen norra Europa) har möjlighet att rösta på nominerade kandidater under 

oktober. 

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

http://www.theific.org/ 

EUNETIPS 

Årsmöte kommer att hållas i Timisoara, Rumänien, i december. Inför omröstning om nya 

stadgar vid årsmötet hölls ett telefonmöte den 10 september där Maria Tholander-Hasselrot 

deltog som representant för SFVH. Maria skriver till EUNETIPS styrelse och ber om 

förtydligande på vissa punkter i stadgeförslaget, ffa. processen kring val av 

styrelsemedlemmar. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2019 har hittills 39 remisser inkommit varav en sedan föregående styrelsemöte. Lista 

över samtliga remisser med länkar till dem som har vårdhygienisk relevans publiceras på 

webbplatsen www.sfvh.se / Om SFVH / Standardiseringsarbete.  
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Hygiendagarna 2020 

Hygiendagarna 2020 kommer att hållas på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping 

den 24 – 26 mars i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen. Fortsatt 

programplanering. 

 

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 

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

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 


