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Först!

Efter gemensam nominering från 

– SFVH 

– Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten och

– Dansk Selskab for Centralsterilisering og

Sygehushygiejne

har Birgitta Lytsy blivit invald som ledamot i IFIC:s

styrelse fyra år med början 2020-01-01.

SFVH sponsrar uppdraget finansiellt

Grattis Birgitta!



Styrelsens aktiviteter

• Planera och organisera hygiendagar i Norrköping 24-26/3 2020

• Fortsatt arbete med föreningens webbplats - utformning och innehåll

• På förfrågan delta i, alt utse SFVH-representanter i olika myndigheters 

och organisationers arbets-, lednings-, referens- och sakkunniggrupper

• Ta emot, sprida information om och i förekommande fall svara på 

remisser, från myndigheter och SIS

• Nätverka med nordiska systerorganisationer

• Ta del av, godkänna och fastställa resultat av arbetsgruppernas arbete

• Bevaka vårdhygienfrågor internationellt, bl.a. genom medlemskap i 

IFIC och EUNETIPS

• Skicka ut nyhetsbrev till ca. 530 prenumeranter



Arbetsgrupper

• Revidering av SIV (Städning i vårdlokaler). 
Arbete pågår. Eva Edberg är sammankallande. 

• Revidering av Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda 

boenden. 
Arbete pågår. Anette Svensson är sammankallande. 

• Vårdhygieniska rekommendationer vid provtagning av flexibla 

endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop. 
Arbete pågår. Aino Kempe är sammankallande. 

• Hygienpriset 2020. 
Arbete pågår. Inger Spencer är sammankallande.

• Revidering av Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och 

förslag till åtgärder. 
Nyss påbörjat. Aino Kempe är sammankallande



SFVH:s representanter 
Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till instrument- och 

steriltekniker Mari Banck

FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor Carin Jakobsson o Ann-Christin Johansson

FoHM:s samverkansgrupp för stramafrågor Andreas Winroth o Karolina Nilsson

SIS  TK 527, renhet i operationrum Ann Tammelin

Svenska miljöinstitutets (IVL) referensgrupp till projektet "Effektivare 

arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet…" Katarina Madehall

Ineras expertgrupp för Infektionsverktyget Ingemar Qvarfordt o Ann Tammelin

NAG Vårdhygien Christina Cammerud

Fortsättningen av PRISS

Ann Tammelin, Ann-Sofi Mattsson, Susanne 

Stiernstedt, Carina Hartmann

FoHM:s referensgrupp för "Clean Hands"-projektet Berit Karlsson o Erik Sturegård

Vårdhandbokens redaktionsråd Berit Karlsson

FoHM:s arbetsgrupp för vårdhygieniska kunskapsunderlag Annika Samuelsson, Gunnar Hagström

FoHM:s referensgrupp för kunskapsunderlag om Legionella Ingrid Isaksson o Maria Marklund

FoHM:s analysgrupp för nationella sammanställningar från 

Infektionsverktyget Nilla Lindroos

FoHM:s arbetsgrupp för kunskapsunderlag om MRSA hos personal inom 

vård o omsorg Hanna Wahlqvist

FoHM:s laboratorienätverk, SLIM Anders Samuelsson

Revidering av stramas 10-punktsprogram Ingemar Qvarfordt o Maria Tholander-Hasselrot

Det robusta sjukhuset – Vägledning till huvudmännen från MSB, 

Socialstyrelsen och SKL

Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin o Annika 

Samuelsson



Hygiendagarna 24-26/3 2020
Louis de Geer konferens, Norrköping

• Arrangeras i samarbete med SHLF

• Nytt upplägg postersession, ansvariga Maria T-H (SFVH, Maria W 

(SHLF)

• Skiss till programinnehåll

– Övervakning/registrering av VRI, ansvariga: Ingemar Q (SFVH), Anders 

J (SHLF)

– Höggradigt rent – är det önskvärt o/e möjligt för engångsprodukter? Ann 

T (SFVH), Birgitta L (SHLF)

– Patientinvolvering, kommunikation, kundupplevelse som en del av 

kvalitet o patientsäkerhet. Annika S (SFVH), ?? (SHLF)

– Steriliseringsverksamhet ur många aspekter. Gunnar H o Carina H 

(SFVH)

– Generella kontra agensspecifika åtgärder för att hindra smittspridning. 

Ansvariga: ?? o ??

– Myndighetsmedverkan, Hygienpriset, NAG VH, redovisning från 

arbetsgrupper


