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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2021-05-21  

  

Plats: Digitalt möte via Teams    
  

Tid: Kl. 10.00-12.00  
  

Närvarande: Bengt Wittesjö, Fanny Bergman, Maria Smedéus, Gunnar Hagström, Anneli Sandberg, 

Lotta Ekström, Monica Palmö, Signar Mäkitalo. I början av mötet deltog även Sara Östman Travelteam 

AB. 

Förhinder: Michael Segall 
 
Föregående minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar från den 28 april 2021 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten 

Medlemskap och fakturering SFVH 

Beslut om att faktura på personligt medlemskap inte skickas till och hanteras av arbetsgivare, utan till 

personen i fråga. Syfte, att underlätta och förenkla hantering av fakturor. 

Hygiendagar 2022 

Planering för hygiendagar i Jönköping på Elmia 26–28 april fortskrider enligt plan. Även denna gång 

blir det i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen. 

Remisser 

SIS 

Under året har 8 remisser inkommit. De har inte bedömts ha vårdhygienisk relevans. Lista över 

samtliga inkomna remisser finns på https://sfvh.se/sis_arbete . 

Övriga remisser 

Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning om smittspårning vid objektburen smitta. Svarsdatum 

senast 24 juni. Medlemmar erbjuds inkomma med synpunkter senast 31 maj. 

Sektioner 

Inget aktuellt. 

Internationellt arbete 

Inget aktuellt. 

Webbplatsen sfvh.se 

En översyn av webbplatsen och arbete med förbättringar har påbörjats. Målsättning är att den nya 

webbplatsen publiceras före midsommar. 

Dokumentet: Hög luftfuktighet, påverkan på sterilt gods och förslag på åtgärder har nu uppdaterats 

och reviderats. Kommer att publiceras inom kort. 

  

https://sfvh.se/styrelsemoten
https://sfvh.se/sis_arbete
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Sparade frågor och svar från chatt på hygiendagarna, kommer att publiceras under 

tandvårdsektionen. 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

• Bioburden rena produkter. Påbörjat samarbete med Swedish Medtech, angående om 

bioburden på rena produkter kan specificeras. Koppling till aktuella avsnitt i Vårdhandboken 

där Marie Bank är författare. Ann Tammelin är sammankallande. Gunnar Hagström blir 

styrelsens representant i det arbetet. 

Kommande grupper 

• Transport, hantering och förvaring av desinfekterade flergångsprodukter inom vården. 

Kerstin Mannerqvist, Marlene van Doesburg och Mari Bank har åtagit sig arbetet med start 

hösten 2021. Ytterligare gruppmedlem från tandvård kommer rekryteras. 

Datum för kommande styrelsemöten 

15 juni, 3 sept, 29 sept, 27 okt, alla via Teams. 

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 


