Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Bengt Wittesjö
Ann Tammelin
Maria Smédeus
Pontus Lomvall
Maria Tholander-Hasselrot
Anneli Sandberg
Monica Palmö
Lotta Ekström
Gunnar Hagström

På grund av pandemin ställdes Hygiendagarna 2020 in och årsmötet hölls digitalt 27/8.
Verksamhetsåret 2020-2021 har därmed blivit avkortat och har också präglats av pandemin med
färre aktiviteter. Mest tid har ägnats åt att arrangera 2021 års Hygiendagar i webbinarieform.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft ett fysiskt och 6 digitala möten. Minnesanteckningar har publicerats på
www.sfvh.se .
Föreningens representation i projekt- och samverkansgrupper hos myndigheter och organisationer
• Gunnar Hagström har representerat SFVH i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till
Instrument och steriltekniker i Uppsala.
• Carin Jakobsson och Ann-Christin Johansson har representerat SFVH i Folkhälsomyndighetens
samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Minnesanteckningar från gruppens möten publiceras på
www.folkhalsomyndigheten.se.
• Andreas Winroth och Linda Hallberg har varit SFVH:s representanter i Folkhälsomyndighetens
samverkansgrupp för Stramaarbete. Minnesanteckningar från gruppens möten publiceras på
www.folkhalsomyndigheten.se.
• Ann Tammelin och Linda Hallberg har representerat SFVH i SIS TK 527. Kommittén har deltagit i det
pågående europeiska arbetet i CEN/TC 156/WG 18 Ventilation in hospitals, samt arbetat med
revidering av SIS-TS 39 Mikrobiologisk renhet i operationsrum.
▪ Ida-Linnea Böregård har representerat SFVH i SIS TK 333 som huvudsakligen arbetar med frågor
som rör operationskläder och andra operationstextilier.
• Katarina Madehall ingår i Svenska Miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet ”Effektivare
arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet genom integrering med annan verksamhetsstyrning” för vilket
IVL sökt anslag hos AFA.
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• Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt har ingått i Ineras referensgrupp för Infektionsverktyget som
representanter för SFVH. Referensgruppen har ersatt den tidigare expertgruppen.
• Ann Tammelin har representerat SFVH i styrgruppen för PRISS (Protesrelaterade Infektioner Ska
Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Susanne
Stiernstedt och Carina Hartmann har deltagit i arbetsgrupp för förberedande av nya klinikrevisioner.
• Berith Carlsson har representerat SFVH i Vårdhandbokens redaktionsråd.
• Berith Carlsson har ingått i Folkhälsomyndighetens referens- och expertgrupp för kampanjen ”Rena
händer räddar liv”.
• I Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om Legionella i vården
ingår Ingrid Isaksson och Maria Marklund från SFVH. Myndighetens aktivitet i detta arbete har varit
mycket låg under året.
• Till Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från Infektionsverktyget
har SFVH nominerat Nilla Lindroos.
• Hanna Wahlqvist representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram ett nytt
kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg.
• Ingemar Qvarfordt och Maria Tholander-Hasselrot representerar SFVH i Infektionsläkarföreningens
och Nationella stramas arbete med revidering av Stramas 10-punktsprogram mot
antibiotikaresistens. SFVH arbetar här i nära samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen. Arbetet
har dock gått på sparlåga under året pga pandemin.
• Anders Samuelsson representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för
laboratorienätverk, SLIM.
Remisser
Folkhälsomyndigheten
SFVH har besvarat en remiss angående Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19 – ärendenummer 05662-2020 - och samtyckte till förslaget.
Arbetsmiljöverket
SFVH har besvarat en remiss angående ändring i Smittrisker AFS 2018:4. Föreningen hade inget att
invända mot de föreslagna förändringarna som gällde laboratoriearbete, arbete med försöksdjur
samt industriella processer och ändrad struktur i lista över virus.
Socialdepartementet
SFVH har besvarat remiss av Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och
återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS). SFVH anser inte att
reprocessning av engångsprodukter ska tillåtas.
SIS
SFVH mottog under 2020 36 remisser inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Carina Hartmann
handlade och besvarade remisser t.o.m. augusti 2020. Därefter övertogs uppgiften av Anneli
Sandberg. Remisser som inte har någon vårdhygienisk relevans har SFVH avstått från att lämna
synpunkter på. Övriga remisser har publicerats på www.sfvh.se och aviserats till medlemmar som
prenumererar på SFVH:s nyhetsbrev. En sammanställning har gjorts av inkomna remisser och svaren
finns att ta del av hos SFVH:s remissansvarig.
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Hemsida/Nyhetsbrev
SFVH:s medlemmar har möjlighet att via hemsidan prenumerera på nyhetsbrev. Man blir då aviserad
varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Nyhetsbrevet har ca. 700 prenumeranter. SFVH har
under verksamhetsåret skickat 9 nyhetsbrev.
SFVH:s resestipendium
Stipendiet utlystes inte 2020 då pandemin omöjliggjorde resande.
Arbetsgrupper
• Svenska Hygienpriset 2021. Ordförande Inger Spencer. Arbetsgruppens uppdrag är att bland de
nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området
vårdhygien.
• Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). Första upplagan publicerades 2012. En reviderad
version, som bl.a. anpassats till SIS-standarden SS 8760014:2017 publicerades i oktober 2020.
• Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boenden. Med utgångspunkt från
"Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer" har man utarbetat ett verktyg
för vårdhygienisk standard med självskattning, handlingsplan och utvärdering för vård och
omsorg i ordinärt och särskilt boende. Dokumenten publicerades i oktober 2020.
• Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla endoskop och diskdesinfektorer
för värmekänsliga endoskop. Dokumentet publicerades i oktober 2020.
• Revidering av Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder.
Pågående arbete. Aino Kempe är sammankallande.
Hygiendagar
Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. Styrelsen
har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2021 års Hygiendagar som
kommer att arrangeras i webbinarieform 13-15/4 2021. Hygiendagarna arrangeras 2021 i samarbete
med Svenska Hygienläkarföreningen.
Internationellt arbete
International Federation of Infection Control (IFIC)
SFVH är medlem i IFIC. IFIC:s aktiviteter annonseras på organisationens webbplats som nås via
www.sfvh.se . Inloggningsuppgifter till IFIC:s medlemssida tillhandahålls av styrelsen via
internationella sekreteraren.
SFVH skänker 2020 10.000 SEK till IFIC:s stipendiefond. Stipendiet delas ut till personer från länder
med begränsade ekonomiska resurser för att stödja deras medverkan i IFIC:s utbildnings- och
konferensverksamhet.
Inbjudan till hygiendagarna 2021 har skickats till våra nordiska systerföreningar i Finland, Norge och
Danmark.
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Medlemmar
Vid årsskiftet 2020-2021 hade föreningen 421 medlemmar. Av dessa var 187 personer inte
medlemmar i någon sektion och de övriga fördelade sig sålunda: Tandvårdssektionen 102,
Hygiensjuksköterskesektionen 132.

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete.

Bengt Wittesjö, ordförande

Ann Tammelin, sekreterare

Maria Smédeus, kassör

Pontus Lomvall

Maria Tholander-Hasselrot

Anneli Sandberg

Monica Palmö

Lotta Ekström

Gunnar Hagström
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