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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-2022 
 
Styrelsen  

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande   Bengt Wittesjö 

Sekreterare   Fanny Bergman 

Kassör   Maria Smédeus 

Övriga ledamöter  Signar Mäkitalo 

  Michael Segall 

                                                    Anneli Sandberg 

                            Monica Palmö 

  Lotta Ekström 

  Gunnar Hagström 

   

På grund av pandemin arrangerades 2021 års Hygiendagar i webbinarieform 13-15/4 2021 och 

årsmötet hölls digitalt 14/4 2021. Verksamhetsåret 2021-2022 har liksom föregående år präglats av 

pandemin med färre aktiviteter. Mest tid har ägnats åt att arrangera årets hygiendagar.  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft ett fysiskt och 9 digitala möten. Minnesanteckningar har publicerats på 

www.sfvh.se .  

 

Föreningens representation i projekt- och samverkansgrupper hos myndigheter och organisationer  

• Pontus Lomvall har representerat SFVH i YrkesAkademin AB ledningsgrupp för YH-utbildning 
till Instrument och steriltekniker. 

• Cecilia Lindbäck och Ann-Christin Johansson har representerat SFVH i Folkhälsomyndighetens 
samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Minnesanteckningar från gruppens möten 
publiceras på www.folkhalsomyndigheten.se. 

• Linda Hallberg har varit SFVH:s representanter i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för 
Stramaarbete. Minnesanteckningar från gruppens möten publiceras på 
www.folkhalsomyndigheten.se.  

• Ann Tammelin och Linda Hallberg har representerat SFVH i SIS TK 527. Kommittén har 
deltagit i det pågående europeiska arbetet i CEN/TC 156/WG 18 Ventilation in hospitals, 
samt arbetat med revidering av SIS-TS 39 Mikrobiologisk renhet i operationsrum där planen 
är att den reviderade TS 39 ska publiceras under 2022. 

• Ida-Linnea Böregård har representerat SFVH i SIS TK 333 som huvudsakligen arbetar med 
frågor som rör operationskläder och andra operationstextilier. Ida-Linnea har tillsammans 
med Berit Reinmüller i kommittén arbetet fram en vägledning till arbetsgivarna när det 
kommer till val av specialarbetsdräkt på operationsavdelning. Denna vägledning presenteras 
på TK333:s hemsida av SIS. 

http://www.sfvh.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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• Ann Tammelin har representerat SFVH i styrgruppen för PRISS (Protesrelaterade Infektioner 

Ska Stoppas); ett nationellt projekt initierat av LÖF - Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag.   

• Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt har ingått i Ineras referensgrupp för 
Infektionsverktyget som representanter för SFVH men arbetet har varit pausat under 
pandemin.  

• Berith Carlsson har representerat SFVH i Vårdhandbokens redaktionsråd.  

• I Folkhälsomyndighetens referensgrupp för arbetet med kunskapsunderlag om Legionella i 
vården ingår Ingrid Isaksson och Maria Marklund från SFVH. Arbetet har varit pausat under 
pandemin.  

• Till Folkhälsomyndighetens analysgrupp för nationella sammanställningar från 
Infektionsverktyget har SFVH nominerat Nilla Lindroos. Arbetet har varit pausat under 
pandemin. 

• Hanna Wahlqvist representerar SFVH i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram ett 
nytt kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom vård och omsorg. Arbetet har varit 
pausat under pandemin. 

• Hanna Wahlqvist och Christina Stamm ingår i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för - 

Vägledning testning, smittspårning och förebyggande åtgärder vård och omsorg covid-19.   

• Carl-Johan Fraenkel och Linda Hallberg kommer att representera SFVH i PTS VVS-brukarråd, i 
ventilationsfrågor. 

• Caroline Johansson är ny representerat för SFVH i NAG vårdhygien. 

 

Remisser 
Näringsdepartementet 
EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (ej bevarat) 
 
Svenska hygienläkarföreningen 
Nationell samordning av vårdhygien - skrivelse till Socialdepartementet 

Svenska infektionsläkarföreningen 

Nationellt vårdprogram covid-19 v 3.0 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Vägledning för vårdhygieniskt arbete 

 

NAG Vårdhygien 

Skrivelse till SKR från NAG Vårdhygien om markörbaserad journalgranskning (MJG) 

 

Folkhälsomyndigheten 
Vägledning objektburen smitta 
 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter 
enligt SoL och LSS 
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Strama 
10-punktsprogram mot antibiotikaresistens i hälso- och sjukvården 
 
SIS  

SFVH mottog 18 remisser under 2021 inom hälso- och sjukvårdsområdet från SIS. Anneli Sandberg 

handlade och besvarade remisser under verksamhetsåret. Remisser som inte har någon 

vårdhygienisk relevans har SFVH avstått från att lämna synpunkter på. Övriga remisser har 

publicerats på www.sfvh.se och aviserats till medlemmar som prenumererar på SFVH:s nyhetsbrev. 

En sammanställning har gjorts av inkomna remisser och svaren finns att ta del av hos SFVH:s 

remissansvarig. 

 

Hemsida/Nyhetsbrev 

SFVH:s medlemmar har möjlighet att via hemsidan prenumerera på nyhetsbrev. Man blir då aviserad 

varje gång en nyhet publiceras på hemsidan. Nyhetsbrevet har ca. 700 prenumeranter. SFVH har 

under verksamhetsåret skickat 12 nyhetsbrev. 

 

Tillsammans med HL design har föreningen arbetat med en ny hemsida vilken lanserades den 24 

februari 2022.   

 

SFVH:s resestipendium 

Stipendiet utlystes inte 2021 då pandemin omöjliggjorde resande.  

 

Arbetsgrupper  

• Svenska Hygienpriset 2022. Ordförande Inger Spencer. Arbetsgruppens uppdrag är att bland 

de nominerade utse pristagare som gjort ett betydande förbättringsarbete inom området 

vårdhygien. 

• Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder. Revidering. 

Aino Kempe har varit sammankallande och dokumentet publicerades i juni 2021. 

• Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård. Revidering. Start juni 2021. 

Sammankallande Bita Lindekrans.  

• Förrådshantering inom tandvård. Start juni 2021. Sara Åkerlund är sammankallande. 

• Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för 

värmekänsliga endoskop. Tillägg gällande icke kanalförsedda endoskop och TEE-prober. 

Scanning och omvärldsbevakning är påbörjad. Aino Kempe är sammankallande. 

• Revidering av städstandard SS 8760014 :2017. Mall Kriisa representerar SFVH i 
arbetsgruppen (SIS TK349/AG02) 

• Bioburden rena produkter. Ännu ej påbörjad. 

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

 

Hygiendagar  

Enligt stadgarna ska föreningen årligen anordna studiedagar för föreningens medlemmar. Styrelsen 

har under verksamhetsåret arbetat med planering och förberedelser för 2022 års Hygiendagar som 

http://www.sfvh.se/
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kommer att arrangeras fysiskt i Jönköping den 26-28/4 2022 i samarbete med Svenska 

Hygienläkarföreningen.  

 

 

Internationellt arbete 

Under 2021 uppdaterades riktlinjerna för internationellt arbete för att ge en riktig bild av föreningens 

nuvarande ambitioner. SFVH har en ambition att främja internationellt samarbete inom vårdhygien. 

Kontakt och samarbete med de nordiska systerföreningarna är en viktig del av SFVH:s internationella 

engagemang.  

 

International Federation of Infection Control (IFIC) 

SFVH är medlem i IFIC. Utöver medlemskapsavgiften så skänker SFVH 10.000 SEK till IFIC:s 

stipendiefond. Stipendiet delas ut till personer från länder med begränsade ekonomiska resurser för 

att stödja deras medverkan i IFIC:s utbildnings- och konferensverksamhet. IFIC:s aktiviteter 

annonseras på organisationens webbplats www.theific.org. IFIC:s verksamhet har förändrats och 

påverkats mycket av pandemin. SVFH närvarade vid det digitala årsmötet sista oktober 2021. 

 

Nordiska systerföreningar 

Våra systerföreningar i Finland, Norge och Danmark bjöds in till  

2022 års Hygiendagarna via utskick i december 2021.  

SFVH deltog genom Gunnar Hagström i vår nordiska systerföreningars möten på Gardermoen i 

oktober 2021 och Århus i mars 2022. 

 

Medlemmar  
Vid årsskiftet 2021-2022 hade föreningen 470 medlemmar varav 134 tillhörande tandvårdssektionen. 

 

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla som deltagit i och på olika sätt stöttat styrelsens arbete. 
 
Bengt Wittesjö, ordförande   Fanny Bergman, sekreterare 
 
Maria Smédeus, kassör   Signar Mäkitalo 
 
Michael Segall    Anneli Sandberg 
 
Monica Palmö    Lotta Ekström 
 
Gunnar Hagström 

http://www.theific.org/

