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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2020-02-13 

 

Plats: Konferensrum Brantingstorget, Lindhagensgatan 98, Stockholm. 

 

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

Hartmann, Gunnar Hagström, Annika Samuelsson och Maria Tholander-Hasselrot. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 8 januari 2020 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. 

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 25 mars 2020 i samband med Hygiendagarna. 

Kallelse med dagordning publicerades på www.sfvh.se den 2 februari. 

Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag, 

förslag om årsavgift 2021) kommer att publiceras senast den 11 mars. Inga motioner har 

inkommit. 

 

Föreningens webbplats www.sfvh.se 

Fortsatt dialog med webbsidesleverantören HL-design om förändringar. 

 

SIS 

Remisser 

Hittills under 2020 har en remiss inkommit. Denna har publicerats på www.sfvh.se.  

 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket kommer att skapa en ny struktur för sina föreskrifter. Vi har fått möjlighet 

att komma med synpunkter men avstår då detta inte berör det vårdhygieniska sakinnehållet. 

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att, tillsammans med IVO och 

Läkemedelsverket, utreda om det finns förutsättningar att tillåta att medicintekniska 

engångsprodukter ska få reprocessas och återanvändas i Sverige. Vi har fått inbjudan till ett 

startmöte den 4 mars, Ann T och Gunnar H deltar. Vi har också fått möjlighet att inkomma 

med synpunkter på Socialdepartementets promemoria i frågan. Publiceras på www.sfvh.se för 

synpunkter från medlemmarna senast 3 april. 

 

Nytt dokument 

Dokumentet Instruktion för arbetsgrupp/projektgrupp inom SFVH har reviderats. Ny version 

fastställs och publiceras på www.sfvh.se. 
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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 

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

