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Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Ingemar Qvarfordt

Sekreterare

Ann Tammelin

Kassör

Elisabeth Gebring

Övriga ledamöter

Maria Tholander-Hasselrot
Eva Palm
Pontus Lomvall
Monica Palmö
Carina Hartmann
Peter Lundholm

Styrelsemöten
Styrelsen har haft åtta fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2016).
Minnesanteckningar har publicerats på www.sfvh.se .
Möte med sektionsstyrelserna
Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 4 februari 2016 i
Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter. Minnesanteckningar har
publicerats på www.sfvh.se .
Upplösning av steriltekniska sektionen
Steriltekniska sektionens medlemmar beslutade vid årsmöte 22/10 2015 att upplösa sektionen.
Uppdrag från årsmötet 2015
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att, innan föreningen eventuellt startar en arbetsgrupp med
uppdrag att utarbeta vårdhygieniska rutiner för patienthotell, utreda patienthotellens rättsliga
status utifrån ett HSL-perspektiv. Frågan har drivits av föreningens representanter i 5S-gruppen
(se SFVH:s representation nedan) vid ett möte dit IVO var särskilt inbjudet och därefter
ytterligare först i ett mail till IVO och senare i en formell skrivelse. Det finns ännu inget resultat
av dessa aktiviteter.
Föreningens representation
• Mari Banck har representerat SFVH i Yrkesakademins ledningsgrupp för
Sterilteknikerutbildningen i Uppsala (huvudmannaskapet flyttat från Sollefteå).
• Peter Lundholm och Ann Tammelin har representerat SFVH i den informella
samverkansgruppen för vårdhygien inom humansidan, den sk. 5S-gruppen (av Socialstyrelsen

initierad grupp med syfte att ”identifiera viktiga och aktuella vårdhygieniska områden, hålla
varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov samordna
gemensamma satsningar”; Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och
Landsting, Smittskyddsläkarföreningen och SFVH deltar).
• Ulrika Ransjö har representerat SFVH i SIS TK 527, och där bl.a. deltagit i arbete med revidering
av den tekniska standarden SIS-TS39 som utkom i första upplaga 2012 och reviderad version
2015.
• Katarina Madehall har ingått i Arbetsmiljöverkets intressentgrupp inför revidering av
föreskriften om mikrobiologiska arbetsmiljörisker.
• Ann Tammelin har representerat SFVH i Ineras förvaltningsgrupp för Infektionsverktyget (av
SKL initierat projekt för nationell kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner).
• Ann Tammelin har representerat SFVH i fortsättningen av PRISS (Protesrelaterade Infektioner
Ska Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag –
som bedrivits i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska
Infektionsläkarföreningen, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Riksföreningen för
operationssjukvård, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Svensk Förening för Vårdhygien
samt Patientförsäkringen LÖF. Syftet under året som gått har varit revision av dokument
framtagna i samband med det ursprungliga PRISS-projektet. Arbetet stöds ekonomiskt och
administrativt av Patientförsäkringen LÖF.
• Ingemar Qvarfordt har efter nominering av SFVH deltagit i sakkunniggrupp för framtagande av
vetenskapligt underlag och bedömning av BCG-vaccinationens plats i ett reviderat nationellt
vaccinationsprogram. Projektet är ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen. Sakkunniggruppens
arbete avslutades under sommaren. Förslaget gick på remiss februari 2016.
SFVH har under året lämnat svar på:
Remiss från Folkhälsomyndigheten
SFVH har mottagit remissen ”Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det
nationella särskilda vaccinationsprogrammet”. Remissen innehåller kunskapsunderlag och
rekommendationer om huruvida vaccination mot Hepatit B, Influensa, pneumokocksjukdom och
tuberkulos bör ingå i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet. Remissen har
tillgängliggjorts för alla medlemmar via hemsidan. Inga synpunkter har inkommit och styrelsen
har därför avstått från att svara.
Remisser från SIS
SFVH mottog under 2015 52 remisser inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Carina
Hartmann har handlagt och besvarat remisserna. Remisser som inte har någon vårdhygienisk
relevans har besvarats direkt med att SFVH avstår från att rösta. Övriga remisser har skickats ut
till föreningsmedlemmar som innehar expertkunskap inom aktuellt ämnesområde. En

sammanställning har gjorts av inkomna remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s
remissansvarig.
Arbetsgrupper
• Svenska Hygienpriset 2016. Ordförande Birgitta Lönnberg. Arbetsgruppens uppdrag är att
bland de nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området
vårdhygien.
• HITÅT (Hygien i tandvården, åtgärder och tankar). Ordförande Peter Lundholm. Det hittills
gällande dokumentet, publicerat på www.sfvh.se har reviderats och presenteras under
hygiendagarna 2016.
• Riktlinje för låneinstrument och checklista. Ordförande Marie Banck. I ett samarbete mellan
representanter för Swedish Medtech och SFVH har SVFH:s dokument Riktlinjer för
låneinstrument reviderats. De nya riktlinjerna presenteras under Hygiendagarna 2016 och har
publicerats på www.sfvh.se .
• BOV. Ordförande Rolf Lundholm. SFVHs dokument Byggenskap och Vårdhygien, BOV, har
under året reviderats av en arbetsgrupp under ledning av Rolf Lundholm. Arbetet närmar sig
slutfasen och kommer att presenteras under Hygiendagarna 2016.
• Djur i vården. Ordförande Birgitta Lytsy. Årsmötet 2015 beslöt utse en arbetsgrupp som tar
fram vårdhygieniska rekommendationer om hanteringen av djur i vården. Arbetet pågår som
bäst och beräknas klart under hösten 2016. Upplägget och aktuell status för arbetet kommer att
presenteras under Hygiendagarna 2016.
• Luftfuktighet. Ordförande Jenny Olofsson. Efter initiativ från en grupp medlemmar beslöt
styrelsen finansiera en arbetsgrupp med syfte att beskriva åtgärder och rekommendationer som
kan vidtas när hög luftfuktighet hotar den vårdhygieniska standarden hos sterilgods. Arbetet är i
slutfas och kommer att presenteras under Hygiendagarna 2016.
Web-sidan
Web-sidan www.sfvh.se har fortsatt utvecklats under året i samarbete med leverantören HL
design & media AB, Växjö. Styrelsen har organiserat och erbjudit utbildning i användning och
utformning av den nya hemsidan till sektionernas webbansvariga vid ett tillfälle under året.
Studiedagar
Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar.
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2016 års
Hygiendagar som kommer att avhållas 18-20 april på Aros Congress Center i Västerås.
Internationellt arbete
International Federation of Infection Control (IFIC)
SFVH är medlem i IFIC. SFVH har skänkt 10.000 SEK till IFIC:s stipendiefond. Ingen representant
för SFVH hade möjlighet delta i IFICs årsmöte under konferensen i New Delhi 22-24/3 2015.

Årets kongress avhålls 16-19 mars i Wien. I IFIC SIG (Special Interest Group) för Construction,
Design and Renovation deltar Birgitta Lytsy och Ulrika Ransjö i arbete med rådgivande dokument
kring vattenförsörjning och vattenkvalitet på sjukhus.
European Network for Infection Prevention Societies (EUNETIPS)
Det nätverk mellan europeiska vårdhygieniska föreningar som initierades 2008 har formaliserats
till en federation. SFVH är medlem i EUNETIPS sedan 2012. EUNETIPS hade medlemsmöte 30/4 i
Berlin och 3/12 i Milano. Vid båda dessa tillfällen deltog Birgitta Lytsy som SFVH:s representant
på uppdrag av styrelsen. Birgitta Lytsy har även blivit invald som sekreterare i EUNETIPS
Coordination Board efter nominering från styrelsen. Hon representerar där EUNETIPS
medlemmar, inte SFVH.
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten - NFSH
Elisabeth Gebring deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i Norsk forums
smittevernkonferense 13-15/10 i Værnes.
Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne – DSCS
Pontus Lomvall deltog som inbjuden gäst från SFVH:s styrelse i konferens som avhölls på Nyborg
Strand, Danmark 4-5/11 2015.
Inbjudan skickades till styrelserna för systerföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Island
att skicka en representant vardera till Hygiendagarna i Umeå 15-17 april 2015. Från Finland
deltog Marja Hämäläinen.
Inbjudan till hygiendagarna 2016 skickades 28/10 2015. Årets konferens i Västerås kommer att få
gäster från systerföreningarna i Finland och Norge.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 538 medlemmar. Av dessa var 191 personer inte
medlemmar i någon sektion/grupp och de övriga fördelade sig sålunda: Läkarsektionen 68,
Tandvårdssektionen 137, Hygiensjuksköterskesektionen 142.

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