
Välkomna!

till

Möte mellan SFVHs styrelse och repr

för sektionsstyrelserna 4/2 2016

Swedish Association for 

Infection Control (SAIC)



Hålltider

• 9.30 fika

• 10 vi börjar

• 11:45-13 lunch i SÖS personalmatsal

• ca 14 eftermiddagsfika 

• 16 mötet avslutas



Dagens innehåll

• Välkomna och presentation 

• Sektionerna informerar (80 min)

• Upplösning av sterilsektionen (10 min)

• Styrelsen informerar (15 min)

• Vårdhygien inom veterinärmedicinen (15 min)

• Utbildningsfrågor (30 min)

– Ny magister/master utbildning smittskydd/vårdhygien (IQ)

• 5S-gruppen (20 min)

• Gemensamma hygiendagar? (30 min)

• Kommunikation med medlemmarna (20 min)

• Frågor inför vårt möte augusti 2016

• Utvärdering



Styrelsens aktiviteter

• Planera och organisera hygiendagar i Västerås 18-20/4 2016

• Fortsatt arbete med utformning och innehåll av hemsida

• Ingå i IVs nationella förvaltningsgrupp

• På förfrågan delta i, alt utse SFVH-representanter i olika myndigheters 

och organisationers arbets-, lednings-, referens- och sakkunniggrupper

• Ta emot, sprida information om och i förekommande fall svara på 

remisser, från myndigheter och SIS

• Nätverka med nordiska systerorganisationer

• Ta del av, godkänna och fastställa resultat av arbetsgruppernas arbete

• Bevaka vårdhygienfrågor internationellt, bl.a. genom medlemskap i 

IFIC och EUNETIPS



Utbildning i Smittskydd/Vårdhygien

• NMR-S/ÄK-S organisationskommitté

• ÄK-S arbetsgrupp för ny utbildning

• Anslag för förberedelser 2015 2 milj DK

• Ny magisterutbildning vid Högskolan i 

Skövde

NMR-S = Nordiska Ministerrådet för Social- och Hälsopolitik

ÄK-S = NMR-S’ ämbetsmannakommitté



http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhalsovetenskap-

Smittskydd-och-vardhygien---magisterprogram/

http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhalsovetenskap-Smittskydd-och-vardhygien---magisterprogram/
http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhalsovetenskap-Smittskydd-och-vardhygien---magisterprogram/


Programöversikt

• Magisterprogram om 60 poäng

• Vänder sig (i första hand) till läkare och sjuksköterskor 

som arbetar inom kunskapsområdena vårdhygien och 

smittskydd

• Programmet har som förebild den nu nedlagda 

Diplomutbildningen i Smittskydd/vårdhygien vid NHV 

• Erbjuds på halvfart (snabbaste genomströmning 2 år)

• Första antagning planeras till VT 2017

• Budgetering för 25 platser



Flödesschema



• Kurser i gula fält kommer på något sätt ges i samarbete med 

Göteborgs Universitet

• Preliminära kursplaner för dessa kurser utarbetade av 

– Ingemar Qvarfordt – Vårdhygien, Infektionsepidemiologi och smittskydd

– Prof. Ia Adlerberth – Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens,  

Vaccinologi och grundläggande immunologi 

• Adjungeringar av kompetens från vårdhygien o smittskydd 

planeras

• Övriga kurser hanteras helt självständigt av Högskolan i Skövde 

(HiS)

• Ännu inget samarbete planerat med andra universitet i Norden

Planering/utformning



Ännu ej beslutade frågor

• Kommer kurserna att erbjudas som fristående kurser?

• Kommer arbetsgivare att kunna köpa platser på fristående kurs?

• Kommer man att kunna erbjuda internat på goda villkor såsom på 

NHV?

• Kommer någon/några kurser ges i Göteborg eller endast i 

Skövde?

• Kommer HiS att lämna anbud till socialstyrelsen vid upphandling 

av  SK-kurser för specialiteten vårdhygien?

• Kan man gå hela programmet under längre tid än två år?


