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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2022-06-14 
  

Plats: Teams   
  

Tid: Kl. 13.00-15.00  

  

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

 

Föregående minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar från den 17 maj 2022 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten 

Hygiendagar 2023 

Kommer att genomföras på Elmia i Jönköping 18–20 april. Vi tackar för alla inlämnade utvärderingar 

som ger oss bra underlag för planering och upplägg. Programgruppen påbörjar arbetet efter 

sommaren. 

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 

Styrelsen har fått inbjudan till Smittevernforums Årskonferanse 2022. Maria Smedeus kommer att 

representera styrelsen. 

IFIC satsar på fysiskt möte våren 2023 i Antwerp, Flanders – May 22-24 2023, 23rd International 

Conference on Integrated Care https://integratedcarefoundation.org/events/icic23-23nd-

international-conference-on-integrated-care  

Webbplatsen sfvh.se 

Arbetet med de att vidareutveckla innehållet fortsätter.  

SFVH:s resestipendium. Statuter beslutade 2016. 

Ej utnyttjat någon gång. Styrelsen avser att föreslå nästa årsmöte att lägga ner detta stipendium. 

Sektioner 

Tandvård 

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

kommer. Vårens sista styrelsemöte är måndag den 20e juni. 

  

https://sfvh.se/styrelsemoten
https://sfvh.se/sis_arbete
https://integratedcarefoundation.org/events/icic23-23nd-international-conference-on-integrated-care
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Arbetsgrupper 

Pågående/nystartade grupper 

• Revidering av SODA. SFVH har tagit beslut om att utbildningspaketet om disk och 

spoldesinfektor behöver revideras och förnyas. Förstudie är genomförd och godkänd. 

Arbetsgrupp är utsedd och Mats Pergert blir projektledare. Start efter sommaren. 

• Revidering av BOV. Arbetsgrupp är på väg att bildas. Anita Johansson och Johanna Furberg blir 

projektledare och Jennifer Båskman blir sekreterare/projektledning. Start efter sommaren. 

• Förrådshantering inom tandvård. Arbetet påbörjades hösten 2021. Mer info finns på 

hemsidan. 

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

hösten 2021. Mer info finns på hemsidan.  

• 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 

Teams 6 sept, Fysiskt möte Svensk sjuksköterskeförenings hus Baldersgatan 1 i Stockholm 24 okt 

heldag , Teams heldag 25 okt styrelse och arbetsgrupper /representanter , Teams 5 nov, Teams 15 

dec. 

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 
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