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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2022-11-15 
  

Plats: Teams 
  

Tid: Kl. 14.00-16.00  

  

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

 
Del av mötet: Sara Östman och Jenny Andersson, Travelteam 

 

Frånvarande: Michael Segall 

 

Föregående minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar från den 24 okt 2022 fastställdes. Publiceras på 

https://sfvh.se/styrelsemoten 

Hygiendagar 2023 

Kommer att genomföras på Elmia i Jönköping 25–27 april. Fortsatt arbete med detaljplanering av 

dagar, program och information till utställare och inbjudna gäster. 5 december öppnas eventsidan 

med möjlighet till anmälan.   

Remisser 

SIS 

Under året har totalt 10 remisser inkommit. De har inte bedömts ha vårdhygienisk relevans. Lista över 

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

Övriga remisser 
Inga 

Nationellt arbete 

FOHM:s laboratorienätverk SLIM 

Erik Senneby kommer från och med nu vara föreningens representant i arbetsgruppen. 

Internationellt arbete 

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

Nyborg. Monica Palmö kommer att representera styrelsen. 

Sektioner 

Tandvård 

Fortsatt planering av program för tandvård på hygiendagarna. 

Arbetsgrupper 

  

https://sfvh.se/styrelsemoten
https://sfvh.se/sis_arbete
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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. Mats Pergert är projektledare.  

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

Furberg blir projektledare och Jennifer Båskman blir sekreterare/projektledning.  

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

projektledare. 

• Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för 

värmekänsliga endoskop. SFVH har tagit beslut om att dokumentet behöver revideras bl a 

gällande gränsvärden, fiberendoskop och torkskåp. Arbetsgrupp är på väg att bildas. Hitills 

ingår Aino Kempe och Anna Holmberg. 

 

Samverkansdag mellan SFVH:s styrelse, Tandvårdsstyrelsen samt SFVH:s representanter 
Genomfördes tisdagen den 25 oktober 2022. Digital heldag via teams med utbyte av erfarenheter i de 
olika arbetsgrupper och projekt SFVH deltar i. Dagen blev mycket uppskattad och planeras bli digital 
även nästa år. Agenda för dagen samt arbetsgruppernas presentationer publiceras på Möte mellan 
SFVH:s styrelse och sektionsstyrelser 
 

Datum för kommande styrelsemöten 2022 

Teams 15 dec. 

Ordförande Bengt Wittesjö tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sfvh.se/mote-mellan-sfvhs-styrelse-och-sektionsstyrelser_9000958881
https://sfvh.se/mote-mellan-sfvhs-styrelse-och-sektionsstyrelser_9000958881

