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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-11-12 

 

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

 

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

Hartmann, Maria Tholander-Hasselrot och Gunnar Hagström. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 2 oktober 2019 godkändes. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Internationellt arbete 

IFIC 

Birgitta Lytsy har valts in i IFIC:s styrelse. Den fyraåriga mandatperioden startar 1 januari 

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

http://www.theific.org/ 

EUNETIPS 

Årsmöte äger rum i Timisoara, Rumänien, i december. Vid årsmötet ska hållas omröstning 

om förslag till nya stadgar. Vi har skrivit till EUNETIPS styrelse och bett om förtydligande på 

vissa punkter i stadgeförslaget, ffa. processen kring val av styrelsemedlemmar och mandattid 

för dessa. Vi har också efterlyst en dagordning för årsmötet. 

Nordiska systerorganisationer 

Våra nordiska systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge har inbjudits till 

Hygiendagarna i Norrköping 2020. SFVH bekostar konferensavgift, logi och måltider för en 

styrelsemedlem från respektive organisation. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2019 har hittills 47 remisser inkommit varav 8 sedan föregående styrelsemöte. Lista 

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

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

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som skickats ut 

på remiss. Vi har lämnat ett remissvar som publiceras på www.sfvh.se. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har under året arrangerat tre möten om vårdhygieniska 

kunskapsunderlag (januari, maj, oktober). SFVH har representerats av Annika Samuelsson 

och Gunnar Hagström. Utifrån inkomna synpunkter har FoHM gjort listor över önskade och 

befintliga kunskapsunderlag samt vilka av de befintliga som behöver uppdateras. Man har 

också påbörjat en lista över termer (med definitioner av dessa) för att så långt möjligt ensa 

användningen av termer i kommande vårdhygieniska kunskapsunderlag. 
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Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

 Revidering av Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder. 

Projektplan godkänns och gruppens arbete påbörjas. Aino Kempe är sammankallande. 

 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 

12/12 2019, 8/1 och 13/2 2020 i Stockholm, 23/3 i Norrköping. 

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/106341_Luftfuktighet__slutversion_160921.pdf?1474478436

