
 

1 
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2020-05-29 

 

Plats: Skype 

 

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

Hartmann, Gunnar Hagström, Annika Samuelsson och Pontus Lomvall. 

 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 13 februari och den 13 mars 2020 godkändes. 

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

 

Möte med sektionsstyrelser och föreningens representanter i externa arbetsgrupper, 

samarbetsgrupper och referensgrupper 

Möte skulle ha hållits 27/8 2020 men ställs in pga. rådande osäkerhet om reserestriktioner, 

beviljade semestrar mm. under pågående coronapandemi. 

 

Hygiendagarna 2020 

De inställda Hygiendagarna 2020 kommer att ge ett mindre ekonomiskt överskott. Detta 

kommer att användas för att subventionera deltagande vid Hygiendagarna 2021 för de 

konferensdeltagare och utställare som drabbades av beslutet att ställa in årets dagar.  

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas digitalt, sannolikt i slutet av augusti 2020. 

 

Yrkesakademins sterilteknikerutbildning 

Mari Banck lämnar på egen begäran sin plats som SFVH:s representant i ledningsgruppen för 

utbildningen. Hon efterträds av Gunnar Hagström. 

 

Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden 

Dokumentet har reviderats och omarbetats till en checklista för vårdhygienisk egenkontroll i 

ordinärt och särskilt boende för äldre. Checklistor och vägledningar till dessa är publicerade 

på https://sfvh.se/publicerat.  

 

SIS 

Remisser 

Hittills under 2020 har 18 remisser inkommit varav två med vårdhygienisk relevans. Dessa 

har publicerats på www.sfvh.se.  

 

Reprocessning av medicintekniska engångsprodukter 

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. Ann T och Gunnar H har 

deltagit i hearing/workshop på Socialstyrelsen den 4 mars.  

Vi har lämnat remissvar på Socialdepartementets promemoria i samma fråga. Svaret 

publicerades på https://sfvh.se/a/svensk-forening-for-vardhygien-har-lamnat-remissvar-

angaende-ateranvandning-av-engangsprodukter den 18 april.  

https://sfvh.se/styrelsemoten-2019-2020
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https://sfvh.se/a/svensk-forening-for-vardhygien-har-lamnat-remissvar-angaende-ateranvandning-av-engangsprodukter
https://sfvh.se/a/svensk-forening-for-vardhygien-har-lamnat-remissvar-angaende-ateranvandning-av-engangsprodukter
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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. 

 Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop. Arbete pågår. Aino Kempe är 

sammankallande. 

 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

24/8 via Skype. 

 

 

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

