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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2020-01-08 

 

Plats: Konferensrum Mosebacke, Södersjukhuset, Stockholm. 

 

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

Hartmann, Pontus Lomvall, Gunnar Hagström och Maria Tholander-Hasselrot samt Annika 

Samuelsson via Skype. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 12 december 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 

Fortsatt dialog med webbsidesleverantören HL-design om förändringar. 

 

Internationellt arbete 

Nordiska systerföreningar 

Efter inbjudan från Finsk förening för vårdhygien besöker Maria Smedéus deras årliga 

konferens i Åbo 10 – 11 mars. 

EUNETIPS 

Ett förslag till reviderade stadgar för EUNETIPS presenterades vid årsmöte i slutet av 2018. 

Detta reviderades ytterligare och nytt förslag lades fram i september 2019. Vi har framfört 

synpunkter på stadgeförslaget via mail och genom Maria Tholander-Hasselrots deltagande i 

telefonmöte i september. Ett slutgiltigt förslag presenterades vid EUNETIPS årsmöte i 

Timisoara, Rumänien, i december 2019. Beslut om detta ska tas vid telefonmöte i slutet av 

januari. Efter diskussion ser vi inte att vi kan ställa oss bakom stadgeförslaget. Det saknas 

beskrivning av valberedning liksom specificerad mandatperiod för styrelseledamöter samt 

antal ledamöter i styrelsen.  

En av EUNETIPS aktiviteter har varit enkäter till de olika nationella vårdhygieniska 

organisationerna där de velat få svar på hur VRI-prevention inom olika områden ser ut i 

respektive land. Vi har svarat att vi inte kan ge ett samlat svar för Sverige eftersom varje 

region är självstyrande, och det dessutom finns olikheter mellan sjukhusen. Vi har haft svårt 

att se nyttan med dessa enkäter då svaren blir bristfälliga. Vid utskickande av enkäter har det 

också varit oklart hur resultaten skulle sammanställas. 

Vid EUNETIPS års- och medlemsmöten har ofta ett-flera företag sponsrat kostnader för 

möteslokal, förtäring etc. Vi har efterfrågat mer information kring denna sponsring, om den 

följer något europeiskt regelverk etc., utan att få tillfredställande svar. 

Mot denna sammantagna bakgrund beslutar vi att begära utträde ur EUNETIPS. 
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SIS 

Remisser 

Under 2019 har sammanlagt 51 remisser inkommit. Lista över dessa samt sammanställning av 

hur vi svarat publiceras på webbplatsen https://sfvh.se/sis_arbete.  

 

Folkhälsomyndigheten 

Samverkansgrupp för Stramaarbete 

Linda Hallberg ersätter Karolina Nilsson (som lämnat sitt arbete inom Vårdhygien) som 

representant för SFVH i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete fr.o.m. 1 

januari 2020. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Vi har fått dokumentet ”Den robusta sjukhusbyggnaden” på remiss. Remissen publiceras på 

www.sfvh.se och medlemmarna ombeds lämna synpunkter. 

 

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 

13/2 i Stockholm, 23/3 i Norrköping. 

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 

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

