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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2015-10-05 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Peter 

Lundholm (före lunch), Eva Palm, Monica Palmö, Pontus Lomvall och Maria Tholander-

Hasselrot. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 27 augusti 2015 godkändes av styrelsen. 

Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse. 

 

PRISS 

Ann-Sofi Matsson kommer att representera SFVH i expertgrupp 4 som inom PRISS-projektet 

arbetar med att revidera dokumentet Optimal operationsmiljö vid protesoperationer i knä och 

höft. 

 

Inbjudan från Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne  
Styrelsen har fått inbjudan att skicka en person (styrelsemedlem) som representant för SFVH 

till de danska studiedagarna på Nyborg Strand 4 – 5 november. Pontus Lomvall kommer att 

representera SFVH. 

 

Skrivelser 

Styrelsen har fått en förfrågan från Vårdhygien i NU-sjukvården om att inrätta en arbetsgrupp 

”med uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag gällande gränsdragningen mellan 

renhetsgrader på instrument vid kirurgiska ingrepp utanför operationsenheter”. Styrelsen 

anser att kunskapsunderlag och svensk konsensus presenteras i Guideline for Disinfection and 

Sterilization in Healthcare Facilities (utgiven av CDC, senaste upplaga från 2008, finns 

på www.cdc.gov) och Vårdhandbokens avsnitt Medicintekniska produkter med specificerad 

mikrobiell renhet samt att ny kunskap inte kan tillföras inom området genom att en 

arbetsgrupp tillsätts. Styrelsen beslutar att inte tillsätta en arbetsgrupp. Skrivelsen från 

Vårdhygien i NU-sjukvården besvaras. 

 

Inbjudan till Antibiotikaforum 2015 

SFVH har fått en inbjudan från Folkhälsomyndigheten till Antibiotikaforum 2015. Forumet 

riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, 

smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Alla föreningsmedlemmar är välkomna att 

anmäla sig. Inbjudan är publicerad på www.sfvh.se.  

 

Inkomna remisser 

SIS 

Det har kommit in 5 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte (totalt 46 

under året). Dessa distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av 

Carina Hartmann. Lista över mottagna remisser publiceras på www.sfvh.se. Remissvar med 

kommentarer tillhandahålls av Carina Hartmann och Ann Tammelin. 

 

http://www.sfvh.se/
http://www.dkcs.dk/
https://owa.sll.se/owa/UrlBlockedError.aspx
http://www.sfvh.se/
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Arbetsgrupper 

 Luftfuktighet. Jenny Olofsson är sammankallande. Gruppen är i uppstartsfas. 

 BOV. Rolf Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 Vårdhygieniska rekommendationer för hantering av djur i vården. Birgitta Lytsy är 

sammankallande. Gruppen är i uppstartsfas. 

 Låneinstrument. Mari Banck är sammankallande. Gruppen är i slutfas. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

3/11, 15/12 2015. 3/2, 10/3, 7/4, 30/5 2016. Samtliga på Tandläkarförbundet, Sthlm. 

17/4 2016 i Västerås. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

4/2 2016, konferensrum Tanto, Södersjukhuset, Stockholm. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 


