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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2019-12-12 

 

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

 

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

Hartmann, Annika Samuelsson, Pontus Lomvall och Gunnar Hagström. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 12 november 2019 godkändes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten-2019-2020. 

 

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. 

 

Föreningens webbplats www.sfvh.se 

Under september genomfördes en medlemsenkät angående webbplatsen. Totalt 67 svar 

inkom. Utifrån dessa sågs två önskvärda förbättringsområden: 1) Gör det lättare att 

hitta/navigera på webbplatsen 2) Bättre presentation av resultat vid sökning, tydliggör vad 

som är dokument respektive sidor. Fortsatt dialog med webbsidesleverantören HL-design om 

förändringar. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2019 har hittills 49 remisser inkommit varav 2 sedan föregående styrelsemöte. Lista 

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

webbplatsen https://sfvh.se/sis_arbete.  

 

Folkhälsomyndigheten 

Referensgrupp för MRSA hos personal 

SFVH:s representant Hanna Wahlqvist rapporterar från möte 22/10 2019 då man diskuterade 

ett utkast till kommande dokument. Inventering har visat att det finns stora skillnader i 

handläggning i olika regioner. Begränsad information i vetenskaplig litteratur. 

Vägledning för vaccination av vårdpersonal 

SFVH har fått ett förslag till vägledande dokument på remiss. Remissvar har lämnats. 

 

Våra publicerade dokument 

Reviderade versioner av tidigare publicerade dokument har benämnts på olika sätt. Vi 

beslutar nu att de framgent ska benämnas ”Version 2”, ”Version 3” etc. 

 

Varumärken 

SFVH förnyar registreringen hos Patent- och registreringsverket av tre varumärken inklusive 

respektive logga: Moderföreningen SFVH, Hygiensjuksköterskesektionen och 

Tandvårdssektionen. 

 

https://sfvh.se/styrelsemoten-2019-2020
http://www.sfvh.se/
https://sfvh.se/sis_arbete
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Riktlinje för låneinstrument 

Dokumentet ”Hantering av låneinstrument – vårdhygieniska rekommendationer” har 

reviderats i samarbete med Swedish Medtech. Den nya versionen av dokumentet med 

tillhörande checklista har publicerats på https://sfvh.se/riktlinjer-for-laneinstrument. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

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

Arbete pågår. 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 

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

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 

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

