Minnesanteckningar från möte mellan SFVH:s styrelse och styrelserna för
sektioner inom SFVH
Plats: Konferensrum Tanto, Södersjukhuset, Stockholm .
Tid: Torsdagen den 4 februari 2016, 10:00 – 16:00.
Deltagare från SFVH:s styrelse: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Maria TholanderHasselrot, Pontus Lomvall, Elisabeth Gebring och Carina Hartmann.
Deltagare från sektionernas styrelser:
Hygiensjuksköterskesektionen: Sofia Wetterbrandt och Hanna Wahlqvist.
Tandvårdssektionen: Carin Jakobsson.
Läkarsektionen: Anders Johansson och Kia Karlman.

Ingemar Qvarfordt hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda.
Presentationsrunda.
Rapport från läkarsektionen
 Sektionen har 77 medlemmar varav ca. 40 har anställning som hygienläkare på heleller deltid.
 Sedan våren 2015 är Vårdhygien en medicinsk specialitet för läkare (tilläggsspecialitet
med Infektionssjukdomar eller Klinisk mikrobiologi som basspecialitet). Just nu
diskuteras bildandet av en specialitetsförening som då dels blir en facklig förening
inom Sveriges Läkarförbund dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS)
som är en vetenskaplig sammanslutning. En specialitetsförening kan framförallt via
Läkarförbundet bevaka utbildningsfrågor och som sektion besvarar den remisser från
SoS, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten mm. som kommer till SLS.
 Läkarsektionen inom SFVH kommer att vara kvar tills vidare, men det blir sannolikt
svårt att rekrytera styrelsemedlemmar till både sektionen och den nya
specialitetsföreningen. Om sektionen avvecklas är det angeläget att läkare kvarstår
som medlemmar i SFVH.
 I oktober eller november arrangeras varje år ett höstmöte för medlemmarna.
Successivt ökande antal deltagare.
 Inom ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
finns en kommitté för vårdhygien och infektionsprevention – EUCIC (European
Committee on Infection Control) – där Eva Melander är svensk representant i ”EUCIC
Advisory Board” (en representant från varje land) och Anders Johansson i ” Steering
Committee Consulting Body”. EUCIC:s syfte är att harmonisera vårdhygieniska
riktlinjer och åtgärder i Europa och att koordinera vårdhygienisk forskning.



Läkarsektionen är en associerad förening till SLS och får därigenom vissa remisser
från SLS. Om SFVH fått samma remiss så samordnas svaren.

Rapport från hygiensjuksköterskesektionen
 Sektionen har omkring 140 medlemmar. I den nuvarande styrelsen har många endast
varit med sedan årsmötet april 2015, men den känns nu stabil.
 Styrelsen arbetar med revision av sektionens stadgar för att harmonisera dessa med
moderföreningens stadgar.
 Mycket arbete har lagts ner på web-sidan och dess extranät (del som kräver
inloggning). Man har bildat en web-grupp med representanter för de sex geografiska
områdena. Extranätet används för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarna. En person kan ställa en fråga och hen sammanställer sedan de svar som
inkommit för publicering. Extranätet är uppskattat men det tar tid att strukturera och
lägga upp gamla dokument.
 Att arrangera Hygiensjuksköterskedagarna tar mycket tid i anspråk för ansvarig
geografisk grupp när man har det nuvarande systemet att byta plats varje år. Man har
börjat sätta sig in i konsekvenserna av det nya samverkansavtalet och
Hygiensjuksköterskedagarna hösten 2016 kommer att arrangeras utan utställande
företag.
 Lena Nilsson, Växjö, är sektionens representant i den nationella redaktionsgruppen för
Vårdhandboken. Lena går snart i pension och nyrekrytering pågår.
 Utifrån en motion till sektionens årsmöte har man tillsatt en arbetsgrupp som ska ta
fram en kompetensbeskrivning för hygiensjuksköterska. I detta arbete får man stöd
från Svensk sjuksköterskeförening.
Rapport från tandvårdssektionen
 Sektionen har omkring 130 medlemmar, framförallt från den offentligt drivna
tandvården. Styrelsen har vanligtvis tre fysiska möten per år + ett antal telefonmöten.
 Vartannat år anordnar man Hygiensymposium, en 1-dagsutbildning för medlemmarna
där man har ett brett vetenskapligt program. Senaste Hygiensymposiet hölls i Karlstad
den 1 februari 2016. Symposiet samlade omkring 50 deltagare. Man diskuterade bl.a.
sterilförpackningar, instrumenthantering och validering av diskdesinfektorer.
Symposiet arrangeras utan utställande företag. Man funderar på att börja hålla
symposiet varje år.
 Man samverkar med moderföreningen kring planering av programmet för föreningens
Hygiendagar och ser en stor anslutning av medlemmar till dessa och uppskattar det
tvärprofessionella upplägget. Det är välkommet med fler tandvårdsinriktade företag
bland utställarna.
 Styrelsen har övervägt om man, på samma sätt som Hygiensjuksköterskesektionen,
ska ha en del av web-sidan endast tillgänglig via inloggning.
 Samarbetet mellan folktandvården och de privata tandläkarna i hygienfrågor ser olika
ut över landet. Allmänt finns ett ökat hygienintresse och folktandvården är ofta
föregångare.

Rapport från styrelsen (se även bifogad presentation)
 Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som finns på www.sfvh.se.
 Man planerar och organiserar hygiendagar i Västerås 18-20/4 2016
 Steriltekniska sektionen upplöstes efter beslut på sektionens årsmöte i oktober. Vi ser
gärna att personer med anknytning till steriliseingsverksamhet fortsätter att vara
medlemmar i SFVH.
Vårdhygienisk verksamhet inom veterinärmedicinen
 Maria berättade om hur man arbetar med detta. Likheter med humansjukvård men
också stora utmaningar som skiljer. Se bifogad presentation.
Utbildningsfrågor
 Ingemar berättade om den kommande magisterutbildningen i Folkhälsa med inriktning
vårdhygien/smittskydd vid Högskolan i Skövde. Se bifogad presentation.
 Förutom helt nya studenter är det angeläget att ett 50-tal personer som påbörjade
utbildning vid NHV får möjlighet att fullfölja till examen.
 Utbildningen kommer att presenteras vid SFVH:s Hygiendagar och
Smittskyddsläkarföreningens möte i Sigtuna 27/4.
Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan
 Ann berättade om gruppens tillkomst, medlemmar och funktion. Mer information
finns på http://www.sfvh.se/nationell-grupp-for-vardhygienfragor.
 Byggfrågor engagerar många föreningsmedlemmar just nu. Nationell samsyn behövs;
det finns anledning att ta upp denna fråga inom gruppen.
Gemensamma hygiendagar (se även bifogad presentation)
Diskussion om fördelar och nackdelar med en för sektionerna och moderföreningen
gemensam ”hygienvecka”. Framfördes bl.a. att det kan vara arbetsbesparande med
samordning men att sektionerna kan riskera att förlora egen identitet/profil. Om det ska testas
måste det vara noga förberett. Sektionerna diskuterar frågan med sina medlemmar. Om dessa
är positiva kan en arbetsgrupp tillsättas för att ta fram förslag till upplägg med sikte på att
pröva konceptet 2018. Frågan tas upp vid nästa möte i augusti då sektionerna hunnit inhämta
medlemmarnas synpunkter.
Kommunikation med medlemmarna
 Web-sidan www.sfvh.se är föreningens enda kanal för att nå alla medlemmar.
Sektionerna håller kontakt med sina respektive medlemmar men viktigt att de omkring
200 medlemmar som inte är med i en sektion besöker hemsidan regelbundet.
 Ann undersöker möjligheten att ha någon typ av prenumerationstjänst på Nyheter.
 När en nyhet lagts ut mailar Ann till ordförande och sekreterare (ev. kassör) i
respektive sektion för vidarebefordran till sektionsmedlemmarna.

Idéer och förslag för kommande möte
 Eventuell kan man bjuda in representanter för andra föreningar med näraliggande
intressen t.ex. Veterinär Vårdhygienförening, Smittskyddsläkarföreningen och
Steriltekniska föreningen.
Utvärdering av mötet
 Bra innehåll
 Trevligt med öppen diskussion
Nästa möte
 Onsdag 31 augusti 2016 kl. 10 – 16 i konferensrum Årstafrun, Södersjukhuset.
Ingemar Qvarfordt tackade alla för trevligt möte.

Vid pennan
Ann Tammelin

