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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2020-08-24 

 

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 29 maj 2020 godkändes. Publiceras på 

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

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas digitalt den 27 augusti 2020 kl. 13 - 15. Kallelse till 

mötet och möjlighet att anmäla sig publicerades på www.sfvh.se den 16 juni. Medlemmarna 

fick kännedom om årsmötet genom publiceringen och nyhetsbrev i anslutning till denna samt 

påminnelse genom ytterligare två nyhetsbrev i augusti. Företaget Mediahuset anlitas som 

arrangör av mötet. 

 

SIS 

Remisser 

Hittills under 2020 har 27 remisser inkommit varav två med vårdhygienisk relevans. Dessa 

har publicerats på www.sfvh.se.  

TK 527 

SFVH har fått möjlighet att – med oförändrad deltagaravgift – ha ytterligare en representant i 

TK 527. Förfrågan om intresseanmälan lades ut på www.sfvh.se i juni. Utifrån inkomna 

anmälningar utses Lina Hallberg att, jämte Ann Tammelin, representera SFVH i TK 527 som 

huvudsakligen arbetar med frågor som rör operationssalsventilation. 

TK 333 

SFVH har fått möjlighet att utse en representant i TK 333, som huvudsakligen arbetar med 

frågor som rör operationskläder och andra operationstextilier. Förfrågan om intresseanmälan 

lades ut på www.sfvh.se i juni. Utifrån inkomna anmälningar utses Ida-Linnea Böregård att 

representera SFVH i TK 333. 

Medlemsdialog 

SIS har bjudit in till digital medlemsdialog den 10 september på temat ”SIS strategi 2030”. 

Gunnar deltar. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Samverkansgrupp för Stramaarbete 

Gruppen hade möte den 19 maj. SFVH representerades av Andreas Winroth. 

Minnesanteckningar är inte publicerade men finns hos SFVH:s sekreterare. 

Samverkansgrupp för Vårdhygieniska frågor 

Gruppen hade möte den 23 april. SFVH representerades av Ann-Christin Johansson och Carin 

Jakobsson. Minnesanteckningar finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-

fragor/ 
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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 i slutfas. Eva Edberg är 

sammankallande. 

 Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop. Arbete i slutfas. Aino Kempe är 

sammankallande. 

 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

4/9 via Teams. 

 

 

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

