
 
 
 
 

 

Styrelsens verksamhetsplan 2020 - 2021  
 
Bakgrund  
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har som ändamål att förebygga 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och 
djursjukvård i syfte att främja god och säker vård och omsorg.  
Föreningen ska verka för att stärka professionell kompetens, samverkan och 
erfarenhetsutbyte för sina medlemmar och verka för nationell samsyn i 
vårdhygieniska frågor.  
 
Mål 
Föreningens arbetsformer är enligt stadgarna att  

 anordna studiedagar, de så kallade Hygiendagarna, för föreningens 
medlemmar med information och diskussion inom föreningens 
intresseområden.  

 verka som remissinstans åt myndigheter och organisationer i frågor som rör 
föreningens ändamål. 

 driva utbildnings-, kvalitets-, material- och metodutvecklingsfrågor som främjar 
föreningens ändamål.  

 samverka med föreningar med motsvarande ändamål i andra länder.  
 
Aktiviteter  

 i samarbete med Svenska hygienläkarföreningen arrangera hygiendagar 2021 
i webinarieform. 

 sprida information om föreningens och dess sektioners arbete genom 
hemsidan www.sfvh.se  

 utse mottagare av SFVH:s resestipendium.  

 besvara inkommande vårdhygieniskt relevanta remisser från SIS, 
Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra 
myndigheter och organisationer.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor på 
humansidan.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för stramaarbete.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens expert- och referensgrupp för den svenska 
delen av WHO:s globala kampanj ”Rena händer räddar liv”.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med 
kunskapsunderlag om Legionella.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar 
från Infektionsverktyget.  

 ingå i Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp med uppgift att ta fram nytt 
kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg.  

 delta i Folkhälsomyndighetens arbete med att inventera och prioritera 
uppdatering av kunskapsunderlag som används inom vårdhygien i Sverige, 
med utgångspunkt från ”Gröna boken”.  



 
 
 
 

 

 utse pristagare till Svenska hygienpriset 2021 och dela ut detsamma.  

 delta i SIS/TK 527 – Renhet i operationsrum.  

 ingå i Vårdhandbokens redaktionsråd.  

 ingå i expertgrupp för Ineras IT-stöd ”Infektionsverktyget”.  

 medverka i fortsättningen av PRISS-projektet (Protes-Relaterade Infektioner 
Ska Stoppas).  

 ingå i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning i Uppsala till 
Instrument och steriltekniker.  

 revidera dokumentet Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till 
åtgärder.  

 ingå i arbetsgrupp för revidering av HOBIT och förrådshantering inom 
tandvården 

 ingå i arbetsgrupp för hantering av desinfekterade flergångsprodukter. 

 delta i revidering av Stramas 10-punktsprogram. 

 bevaka, vid möjlighet delta i, och till medlemmarna informera om aktiviteter, 
stipendier och arrangemang i IFIC. 

 bjuda in våra nordiska systerföreningar till SFVH:s hygiendagar och om möjligt 
delta i systerföreningarnas motsvarande möten.  


