
 

1 

 

 
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-20 
 
Styrelsen  

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande   Ingemar Qvarfordt 

Sekreterare   Ann Tammelin 

Kassör   Maria Smédeus 

Övriga ledamöter  Pontus Lomvall 

  Maria Tholander-Hasselrot 

                                                    Annika Samuelsson 

                            Daniel Rulli 

  Carina Hartmann 

  Gunnar Hagström 

   

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft åtta fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2020). 

Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se .  

 

Möte med sektionsstyrelserna  

Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna och SFVH:s representanter i 

arbets- och referensgrupper den 29 augusti i Stockholm för diskussioner och utbyte av information 

och erfarenheter. Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se. 

 

Möte med representanter för Swedish Medtech 

På initiativ av styrelsen, och inspirerat av ett förslag om en ny arbetsgrupp för att bl.a. ta fram 

rekommendationer för transport och förvaring av höggradigt rena flergångsprodukter från 

medlemmarna Mari Banck, Marlene van Doesburg och Kerstin Möller, arrangerades ett möte i 

Stockholm 191002. Deltog gjorde styrelsen, nämnda medlemmar och ett dussintal representanter för 

branchorganisationen samt olika medlemsföretag. Frågor som diskuterades var renhetsgrad hos 

engångsprodukter, EU:s nya direktiv för medicintekniska produkter, leveransmöjlighet och 

förpackningslogistik avseende höggradigt rena engångsprodukter och likartade frågor. Beslut om 

fortsatta diskussioner kring gemensamma intresseområden inom området medicintekniska 

produkter togs. Minnesanteckningar från mötet har publicerats på www.sfvh.se .  

 

Föreningens representation i projekt- och samverkansgrupper hos myndigheter och organisationer  

• Mari Banck har representerat SFVH i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till 

Instrument och steriltekniker i Uppsala.  

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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• Carin Jakobsson och Ann-Christin Johansson har representerat SFVH i Folkhälsomyndighetens 

samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Denna samverkansgrupp har ersatt den tidigare så 

kallade 5S-gruppen, en informell nätverksgrupp med deltagande från SFVH, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen och SKL, och har en bredare representation. 

Motivet till den nya gruppen har av Folkhälsomyndigheten angetts vara behovet av att ”skapa nya 

kontaktytor, ett forum och en arena för utbyte av frågor som berör vårdhygien”. Minnesanteckningar 

från gruppens möten publiceras på www.folkhalsomyndigheten.se . 

• Andreas Winroth och Karolina Nilsson har varit SFVH:s representanter i Folkhälsomyndighetens 

samverkansgrupp för Stramaarbete. Under hösten avsade sig Karolina uppdraget och efter en 

nomineringsprocess inom föreningen utsåg Folkhälsomyndigheten Linda Hallberg, 

hygiensjuksköterska från Borås, som ny ledamot från 1/1 2020. Minnesanteckningar från gruppens 

möten publiceras på www.folkhalsomyndigheten.se .  

• Ann Tammelin har representerat SFVH i SIS TK 527. Kommittén har 2019 deltagit i det pågående 

europeiska arbetet i CEN/TC 156/WG 18 Ventilation in hospitals, samt förberett revidering av SIS-TS 

39 Mikrobiologisk renhet i operationsrum.  

• Katarina Madehall ingår i Svenska Miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet ”Effektivare 

arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet genom integrering med annan verksamhetsstyrning” för vilket 

IVL sökt anslag hos AFA. 

• Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt har 2018, efter nominering från SFVH, av Inera utsetts till 

ledamöter i Ineras nya expertgrupp för Infektionsverktyget (av dåvarande SKL initierat projekt för 

nationell kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner). Expertgruppen, som har en bredare 

representation, ersatte den tidigare förvaltningsgruppen i vilken Ann Tammelin representerade 

SFVH. Förvaltningsgruppen hanterade alla utvecklings- och verksamhetsfrågor rörande 

Infektionsverktyget i mer än fem år, men kom genom en omorganisation av Inera att upphöra 2017. 

Från 1/1 2020 har även Ineras expertgrupper lagts ned. Framtiden för Infektionsverktygets 

försörjning med användarkompetens från regionerna utreds.  

• Ann Tammelin har representerat SFVH i fortsättningen av styrgruppen för PRISS (Protesrelaterade 

Infektioner Ska Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag – som bedrivits i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska 

Infektionsläkarföreningen, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för operationssjukvård, 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Svensk Förening för Vårdhygien samt Patientförsäkringen 

LÖF. Arbetet stöds ekonomiskt och administrativt av Patientförsäkringen LÖF. Ann Tammelin har 

också deltagit i revisionen av två och Ann-Sofi Mattsson i ett av PRISS rekommendationsdokument. 

Susanne Stiernstedt och Carina Hartmann har deltagit i arbetsgrupp för förberedande av nya 

klinikrevisioner. 

• Berith Carlsson har representerat SFVH i Vårdhandbokens redaktionsråd.  

• Berith Carlsson och Erik Sturegård har ingått i Folkhälsomyndighetens referens- och expertgrupp 

för kampanjen ”Rena händer räddar liv”. 

• I Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om Legionella i vården 

ingår Ingrid Isaksson och Maria Marklund från SFVH. Myndighetens aktivitet i detta arbete har varit 

mycket låg under året. SFVH har i skrivelse till myndigheten påpekat att det är angeläget för vården 

att kunskapsunderlaget färdigställs. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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• Till Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från Infektionsverktyget 

har SFVH nominerat Nilla Lindroos. Gruppens aktivitet har varit låg eftersom Folkhälsomyndigheten 

ännu inte fått tillgång till data att analysera. Det förväntas ändras under 2020. 

• Hanna Wahlqvist representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram ett nytt 

kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg. 

• Annika Samuelsson och Gunnar Hagström representerar SFVH i ett samarbete mellan bl.a. SFVH, 

SHLF, SKR och socialstyrelsen under ledning av Folkhälsomyndigheten med uppgift att diskutera och 

prioritera behovet av nya och uppdaterade kunskapsunderlag inom det vårdhygieniska området med 

utgångspunkt i ”Gröna boken”.  

• Ingemar Qvarfordt och Maria Tholander-Hasselrot representerar SFVH i Infektionsläkarföreningens 

och Nationella stramas arbete med revidering av Stramas 10-punktsprogram mot 

antibiotikaresistens. SFVH arbetar här i nära samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen. Arbetet 

beräknas bli klart under våren. 

• Anders Samuelsson representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för 

laboratorienätverk, SLIM. 

 

Remisser 
Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens informationsspecifikation gällande sk. uppmärksamhetsinformation ska uppdateras. 

SoS har bett Svenska Läkaresällskapet om ett ”professionsunderlag” som huvudsakligen behandlar 

vilken information som ska finnas i journalen gällande hepatit och antibiotikaresistenta bakterier. 

SFVH har lämnat synpunkter på professionsunderlaget. 

Socialstyrelsen har som led i ett regeringsuppdrag utarbetat en nationell handlingsplan för 

patientsäkerhet skickades på remiss i augusti. SFVH var inte en av de utvalda remissinstanserna men 

utnyttjade möjligheten att på eget initiativ svara på remissen. Remissvaret återfinns på www.sfvh.se . 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning om vaccinationer för personal inom 

vård och omsorg. I vårt remissvar var vi generellt positiva men framhöll vikten av att tydligare lyfta 

fram betydelsen av smitta från personal till patient för patientsäkerheten och personalvaccinationens 

värde för att minska risken. Remissvaret kan erhållas av föreningens sekreterare. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

2008 gav Krisberedskapsmyndigheten ut vägledningen ”Det robusta sjukhuset”. Arbete med en ny 

utgåva under ledning av MSB och medverkan av Sveriges kommuner och regioner samt 

Socialstyrelsen har pågått sedan våren 2017. Ett 70-tal representanter från regioner, myndigheter 

och andra aktörer, bl.a. ledamöter från SFVH:s styrelse, har i olika omfattning och roller deltagit i 

arbetet. Det slutliga förslaget till ny vägledning -  ”Den robusta sjukhusbyggnaden – 2020 ” - kom på 

remiss till SFVH i januari. SVFH:s svar återfinns på www.sfvh.se 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket ska ändra strukturen för sina föreskrifter. Föreskrifterna ska samlas i 14 

föreskriftshäften som organiseras i tre tematiska delar. SFVH har avstått från att lämna synpunkter 

på den nya strukturen men framhållit att vi önskar att föreskriften Smittrisker bevaras som ett 

sammanhållet dokument. Remissvaret kan erhållas av föreningens sekreterare. 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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SIS  

SFVH mottog under 2019 51 remisser inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Carina Hartmann 

har handlagt och besvarat remisserna. Remisser som inte har någon vårdhygienisk relevans har SFVH 

avstått från att lämna synpunkter på. Övriga remisser har publicerats på www.sfvh.se och aviserats 

till medlemmar som prenumererar på SFVH:s nyhetsbrev. En sammanställning har gjorts av inkomna 

remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s remissansvarig. 

 

Skrivelser från medlemmar 

Styrelsen har under verksamhetsåret erhållit och svarat på några mail med frågor från medlemmar 

och externa intressenter. Denna korrespondens är arkiverad och diarieförd. 

 

Hemsida/Nyhetsbrev 

SFVH:s medlemmar har möjlighet att via hemsidan prenumerera på nyhetsbrev. Man blir då aviserad 

varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Hittills har 593 personer utnyttjat denna möjlighet. 

SFVH har under verksamhetsåret skickat 21 (200216) nyhetsbrev. 

 

SFVH:s resestipendium 

Inga ansökningar om att få ta del av SFVH:s resestipendium har inkommit. 

 

Arbetsgrupper  
• Svenska Hygienpriset 2020. Ordförande Inger Spencer. Arbetsgruppens uppdrag är att bland de 

nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området vårdhygien. 

Efter ett uppehåll under 2019 kommer Svenska Hygienpriset åter delas ut under Hygiendagarna 

2020. 

• HOBIT. Ordförande Yvonne Andersson. En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en arbets-

/uppdragsbeskrivning för hygienombud i tandvården, riktlinjer för rengöringsprocesser för 

instrument, maskiner och ytor inom tandvården och användarvänliga checklistor för hygienarbetet. 

Arbetet blev klart förra verksamhetsåret, dokumentet publicerades 190428. 

• Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). Första upplagan publicerades 2012 och behöver 

revideras, bl.a. för att anpassas till en ny SIS-standard (SS 8760014:2017). Ordförande Eva Edberg. 

Arbetet är snart klart och kommer att presenteras under Hygiendagarna i Norrköping. 

• Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Ordförande Anette 

Svensson. Med utgångspunkt från "Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer" 

ska man utarbeta ett verktyg för vårdhygienisk standard med självskattning, handlingsplan och 

utvärdering för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende. Arbetet är snart klart och kommer att 

presenteras under Hygiendagarna i Norrköping. 

• Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och diskdesinfektorer 

för värmekänsliga endoskop. Ordförande Aino Kempe. Arbetet är snart klart och kommer att 

presenteras under Hygiendagarna i Norrköping. 

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

Nyss påbörjat arbete. Aino Kempe är sammankallande. 

http://www.sfvh.se/
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• Hantering av låneinstrument – vårdhygieniska rekommendationer 

Detta dokument togs fram i ett samarbete med Swedish Medtech och publicerade 2016. Delar av 

den ursprungliga arbetsgruppen har nu reviderat dokumentet. 

 

Studiedagar  

Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. Styrelsen 

har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2020 års Hygiendagar som 

kommer att avhållas 24-26 mars på Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Studiedagarna 

arrangeras 2020 i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen.  

 

Internationellt arbete 

International Federation of Infection Control (IFIC)  

SFVH är medlem i IFIC. IFIC:s aktiviteter annonseras på organisationens webbplats som nås via 

www.sfvh.se . Inloggningsuppgifter till IFIC:s medlemssida tillhandahålls av styrelsen via 

internationella sekreteraren. 

SFVH skänker 2020 10.000 SEK till IFIC:s stipendiefond. Stipendiet delas ut till personer från länder 

med begränsade ekonomiska resurser för att stödja deras medverkan i IFIC:s utbildnings- och 

konferensverksamhet. 

Under hösten 2019 valdes Birgitta Lytsy från SFVH in som medlem i IFIC:s styrelse efter gemensam 

nominering från SFVH, Norsk forum for smittevern i helsetjenesten och Dansk Selskab for 

Centralsterilisering og Sygehushygiejne. Birgitta deltog i IFIC:s styrelsemöte och kongress i Belgrad 9-

14/3 2020.  

European Network for Infection Prevention Societies (EUNETIPS)  

EUNETIPS är en federation av europeiska vårdhygieniska föreningar som grundades 2008. SFVH är 

medlem i EUNETIPS sedan 2012. EUNETIPS hade medlemsmöte i Timisoara, Rumänien i december. 

SFVH var ej representerat officiellt vid mötet. Birgitta Lytsy har till 1/1 2020 varit sekreterare i 

EUNETIPS Coordination Board men avgått sedan hon fått nytt uppdrag i IFIC.  

Mot denna bakgrund, och ytterligare pga att SFVH inte fått gehör för nödvändiga stadgeändringar 

och att våra nordiska systerföreningar inte är medlemmar, ser inte styrelsen att medlemskapet är till 

nytta för SFVH. Styrelsen har därför beslutat avsluta medlemskapet i EUNETIPS från januari 2020. 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH  

Carina Hartman deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i Norsk Forums smittevernkonferense 

15-17/10 i Sola utanför Stavanger.  

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS  

Gunnar Hagström deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på Nyborg 

Strand, Danmark 6-7/11. 

Förening för sjukhushygien i Finland 

Ingemar Qvarfordt deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse och som föreläsare i konferens 26-

27/3 2019 i Jyväskylä. Maria Smédeus deltog som inbjuden gäst från styrelsen 9-11/3 2020 i Åbo. 

 

 

http://www.sfvh.se/
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Inbjudan att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Visby april 2019 skickades till 

styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland  Från Norge deltog Maria Vandbakk-

Rüther, från Danmark Lisbeth Kyndi-Bergen och från Finland Marjaana Pitkäpaasi. 

Inbjudan till hygiendagarna 2020 skickades till våra nordiska systerföreningar i november 2019.  

  

Medlemmar  
Vid årsskiftet 2019-20 hade föreningen 631 medlemmar. Av dessa var 366 personer inte medlemmar 

i någon sektion och de övriga fördelade sig sålunda: Tandvårdssektionen 126, 

Hygiensjuksköterskesektionen 138. 

 

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete. 

 

 

Ingemar Qvarfordt, ordförande  Ann Tammelin, sekreterare 

 

 

Maria Smédeus, kassör   Pontus Lomvall 

 

 

 

Maria Tholander-Hasselrot   Annika Samuelsson 

 

 

Daniel Rulli    Carina Hartmann 

 

 

Gunnar Hagström 

 


