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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2020-10-22 

 

Plats: Tjänstetandläkarnas lokal, Kornhamnstorg, Stockholm samt Skype   

 

Tid: Kl. 9 - 15 

 

Närvarande: Bengt Wittesjö, Ann Tammelin, Maria Smedéus, Gunnar Hagström, Anneli Sandberg, 

Lotta Ekström, Monica Palmö, Maria Tholander-Hasselrot och Pontus Lomvall. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 4 september 2020 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten. 

 

Firmatecknare 

Swedbank har godkänt Bengt Wittesjö som firmatecknare. Maria Smedéus är firmatecknare sedan 

tidigare. De tecknar firma var för sig. 

 

Hygiendagarna 2021 

Fortsatt planering. Eventuellt genomförs Hygiendagarna i digital form.  

 

Rekommenderande dokument 

Styrelsen godkände en reviderad version av dokumentet ”Städning i vården (SIV)”, det nya 

dokumentet ”Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop” samt ett huvuddokument för de redan publicerade 

checklistorna för "Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom 

kommunal/regional vård och omsorg". Samtliga dokument publiceras på www.sfvh.se. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Samverkansgrupp för Stramaarbete 

Gruppen hade möte den 29 september. SFVH representerades av Andreas Winroth och Linda 

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

beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/samverkansgrupp-mot-antibiotikaresistens/. 

Samverkansgrupp för Vårdhygieniska frågor 

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

Jakobsson. Minnesanteckningar finns publicerade på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-

infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/. Nytt möte 3 november 2020. Styrelsen 

återkopplar önskemål om frågor att ta upp till våra två representanter. 

 

SIS 

Workshop 

Gunnar Hagström deltog i medlemsdialog på temat ”SIS strategi 2030" den 10 september. En person 

från regeringskansliet deltog. En framtida inriktning i SIS arbete kan vara större samverkan med 

myndigheter. 

Remisser 

Under året har 33 remisser inkommit varav 6 sedan föregående styrelsemöte. Ingen av de senast 

inkomna har haft vårdhygienisk relevans. Lista över samtliga inkomna remisser finns på 

https://sfvh.se/sis_arbete. 

 

Internationellt arbete 

IFIC håller årsmöte (digitalt) den 7/11. Maria T-H och Gunnar H deltar.   
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Arbetsmiljöverket 

Vi har fått en remiss angående ändring i Smittrisker AFS 2018:4. Förändrad text gäller 

laboratoriearbete, arbete med försöksdjur samt industriella processer och ändrad struktur i lista över 

virus. Styrelsen har inget att invända mot de föreslagna förändringarna. Remissvar lämnas. 

 

Nordiska systerföreningar 

Varken Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne eller Norsk Forum for Smittevern i 

helsetjensten har hållit sina sedvanliga konferenser under hösten pga. coronapandemin. Den finska 

systerföreningen planerar ett webbinarium i mars 2021 med covid-tema och önskar föreläsning om 

den svenska strategin. Vi hänvisar dem till Folkhälsomyndigheten. 

 

Sterilteknikerutbildning 

För närvarande finns två utbildningsanordnare som varje höst startar fyra nya kurser på olika orter. 

Redan nu problem med tillräckligt antal praktikplatser. Ytterligare åtta utbildningsanordnare har 

ansökt hos YH-myndigheten att få starta kurser. Angelägna utbildningar men praktikplatser måste 

finnas innan nya utbildningar godkänns. Gunnar Hagström tar frågan till Steriltekniska föreningen för 

eventuell skrivelse till YH-myndigheten. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

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

pågår. Aino Kempe är sammankallande. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

10/11 och 8/12 2020 via Skype. 2/2 2021 i Stockholm, lokal meddelas senare. 

 

 

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 

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

