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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2022-02-14 
  

Plats: Teams 
  

Tid: Kl. 14.00-16.00  

  

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

 
Frånvarande: Maria Smedéus och Anneli Sandberg 

 

Föregående minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar från den 17 jan 2023 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten 

Nationella hygiendagar 2023 

Kommer att genomföras på Elmia i Jönköping, 25–27 april. Programmet är framtaget i samarbete med 

Svenska Hygienläkarföreningen. Nytt för i år är att utställare deltar hela eventet.  Anmälningarna löper 

på som förväntat. Eventsidan med all information om dagarna, aktuellt program och möjlighet till 

anmälan finns här:  Hygiendagarna 2023: Hem (trippus.net) 

Styrelsen har tagit beslut på att 2024 års nationella hygiendagar ska vara i Örebro 16-18 april. 

Remisser 

SIS 

Under året 2023 har totalt 2 remisser inkommit. Lista över samtliga inkomna remisser finns på 

https://sfvh.se/sis_arbete . 

Övriga remisser 

IVO, Uppdrag om förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska 

engångsprodukter i Sverige. Medlemmar har erbjudits att inkomma med synpunkter. SFVH:s svar 

finns här Återanvändning engångsprodukter (sfvh.se) 

Nationellt arbete 

Projektplan 

Styrelsen har godkänt projektplanen för Vårdhygieniska rekommendationer - Mikrobiologisk 

provtagning av endoskopisk utrustning med fokus på flexibla endoskop, diskdesinfektorer, TEE-prober 

samt tork och-förvaringsskåp. 

Motioner 

Hitills har en motion inkommit till styrelsen inför årsmötet. Handlar om förvaltning av Nordiska 

hygiendagar i framtiden. Samtliga inkomna motioner samt styrelsens förslag publiceras på 

webbplatsen senast 11 april. 

  

https://sfvh.se/styrelsemoten
https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIMxWh4eUbh5A1EJk39pZSe3ChN0x0AREzX-Ms9DJDqIgYueNNnZIW-GNm7TNo0546A0n6wh/AEAKgIPWBL3vbjv1JHb-AXKEbOQSST23cV-ON9udbdc6ixCDQFVVdXGoEf7CGhsnw4SWtt2UmG5m/swe
https://sfvh.se/sis_arbete
https://sfvh.se/ateranvandning-engangsprodukter
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Översikt SFVH representanter 

Ny aktuell version av översikt över de personer som representerar SFVH i olika nationella 

sammanhang och arbetsgrupper finns här Arbetsgrupper (sfvh.se) 

Internationellt arbete 

Våra nordiska syskonföreningar är inbjudna till de nationella hygiendagarna på Elmia i Jönköping. 

Styrelsen är inbjudna att delta på Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse årsmöte 15–17 mars 2023 i 

Nyborg. Monica Palmö kommer att representera styrelsen. De finska smittskyddsdagarna i mars har 

styrelsen tyvärr inte möjlighet att delta på.  

Sektioner 

Tandvård 

Fortsatt arbete med programpunkter och föreläsare för tandvårdsblocket på hygiendagarna. 

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 har påbörjat revidering. Gruppen kommer att presentera nuläge på 

de nationella hygiendagarna i Jönköping.  Mats Pergert är projektledare.  

• Revidering av BOV. Arbetsgruppen har påbörjat revideringen. Anita Johansson och Johanna 

Furberg blir projektledare.  

• Förrådshantering inom tandvård. Arbetet påbörjades hösten 2021. Sara Åkerlund är 

projektledare. 

• Vårdhygieniska rekommendationer - Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning 

med fokus på flexibla endoskop, diskdesinfektorer, TEE-prober samt tork och-förvaringsskåp 

Aino Kempe är projektledare. 

Datum för kommande styrelsemöten 2023 

Teams 14 mars 13-15, Fysisk halvdag Elmia 24 april, Teams 16 maj 13-15, Teams 13 juni 13-15, Teams 

5 sept 13-15, Fysiska heldagar Stockholm 11 och 12 okt , Teams 14 nov 13-15, Teams 12 dec 13-15.  

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 
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