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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2022-04-25  
  

Plats: Elmia Jönköping   
  

Tid: Kl. 14.00-18.00  

  

Närvarande: Bengt Wittesjö, Fanny Bergman, Gunnar Hagström, Anneli Sandberg, Lotta Ekström, 
Monica Palmö, Maria Smedéus, Michael Segall och Signar Mäkitalo. 

 

Föregående minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar från den 22 mars 2022 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten 

Hygiendagar 2022 

Sista finjustering av planering, logistik och teknik för kommande hygiendagar. Genomgång av 

handlingar för årsmötet. Alla årsmöteshandlingar är publicerade på hemsidan på fliken 

https://sfvh.se/arsmote-2022.  

Remisser 

SIS 

Under året har totalt 3 remisser inkommit. Den har inte bedömts ha vårdhygienisk relevans. Lista 

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

Övriga remisser 
Inga 

Internationellt arbete 

Nordiska forskarnätverket inom smittskydd och vårdhygien  

Arrangerar Nordic seminar and webinar on Infection Control, Gothenburg, september 27-29, 2022.  

För anmälan och mer info https://www.gu.se/en/biomedicine/nordic-seminar-and-webinar-on-

infection-control-gothenburg-september-27-29-2022  

IFIC (International Federation of Infection Control).  

SFVH skänker årligen ett bidrag på 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond. Beslut. Vi fortsätter att 

delta med samma summa i år. 

Webbplatsen sfvh.se 

Arbetet med de sista tekniska justeringarna fortsätter. Ny flik för utbildningar och konferenser. Foto 

från dagarna på Elmia kommer att publiceras på sidan. 

Sektioner 

Tandvård 

Årets Hygiensymposium blir 6 oktober i Uppsala med tema HOBBIT och förrådshantering. Inbjudan 

kommer. 

  

https://sfvh.se/styrelsemoten
https://sfvh.se/arsmote-2022
https://sfvh.se/sis_arbete
https://www.gu.se/en/biomedicine/nordic-seminar-and-webinar-on-infection-control-gothenburg-september-27-29-2022
https://www.gu.se/en/biomedicine/nordic-seminar-and-webinar-on-infection-control-gothenburg-september-27-29-2022


2 
 

Årsavgift 

Beslut på oförändrad avgift på 250 kr för 2023. 

Verksamhetsplan 2022-2023 

Fastställd verksamhetsplan för 2022-2023 finns på https://sfvh.se/verksamhetsplan   

Projektplaner 

En förstudie för att undersöka behovet av att utbildningsmaterialet SODA uppdateras, är genomförd. 

Projektplan är skapad och antagen av styrelsen. Medlemmar till arbetsgrupp kommer att efterfrågas 

framöver. 

Arbetsgrupper 

Pågående/nystartade grupper 

• Förrådshantering inom tandvård. Arbetet påbörjades hösten 2021. 

• Revidering av HOBIT. Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård. Arbetet påbörjades 

hösten 2021. 

• Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för 

värmekänsliga endoskop. Önskemål om ett tillägg gällande icke kanalförsedda endoskop och 

TEE-prober. Arbetsgruppen har påbörjat scanning och omvärldsbevakning. 

Datum för kommande styrelsemöten 

17 maj, 14 juni, 6 sept, 24 okt heldag, 25 okt heldag styrelse och arbetsgrupper /representanter, 15 

nov, 15 dec. 

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 
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