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PROTOKOLL
Ärende: Årsmöte SFVH
Tid: Tisdagen den 24 april 2001, kl. 13.30-15.00
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje

§ 1.
Ett välbesökt årsmöte (120) öppnades av ordförande Ulrika Ransjö.
§ 2.
a) Till mötesordförande valdes Ulrika Ransjö
b) Till sekreterare för mötet valdes Barbro Isaksson
c) Till justeringsmän valdes Ann-Christine Hammarlund och Tony Edén
d) Till rösträknare valdes Ann-Christine Hammarlund och Tony Edén
§ 3.
Godkändes att mötet var behörigt utlyst och att handlingarna ställts till medlemmarnas
förfogande i tid.
§ 4.
Föredragningslistan godkändes.
§ 5.
Föregående protokoll godkändes.
§ 6.
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2000/2001.
Föreningens namn är nu Svensk Förening för Vårdhygien och en läkarsektion har bildats och
det innebär förändrade stadgar, vilket återkommer i § 10.
Moderföreningens första verksamhetsplan samt arbetsgruppen SMITTVÅRDS slutrapport
bifogades med höstutskicket.
Styrelsen har ännu inte funnit någon bra lösning när det gäller hemsidan.
Inkomna skrivelser och remisser finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.
Befintliga arbetsgrupper; AFFE, BOV och CJD presenterar resultat under studiedagarna.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
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§ 7.
Birgitta Fryklund läste upp revisionsberättelsen.
Förra årets studiedagar visar ett överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande
företagsmedlemmar. Sektionskassörerna uppmanas att betala in årsavgiften för innevarande
år, före studiedagarna. Senaste datum 15 april.
Revisorn och kassören riktade åter en uppmaning till arbetsgrupperna att skriftligen insända
tidsplan och budget till styrelsen.
§ 8.
Birgitta Fryklund yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes.
§ 9.
Oförändrade årsavgifter, dvs. 100 kr för enskild medlem och 300 kr för företagsansluten
medlem.
§ 10.
Förslag till nya stadgar diskuterades. Efter en del ändringar godkändes stadgarna.
§ 11.
Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande:
a) Som sekreterare: Barbro Isaksson, 2:a 2-årsperioden
b) Som övriga ledamöter valdes: Ann Lejon 2:a 2:årsperioden, Helene Elmlund 3:e 2årsperioden och Rolf Lundholm 2:a 2-årsperioden.
§ 12.
Val av revisor: Som revisor valdes Lars G. Burman.
§ 13.
Val av valberedning: John Hansson (Industrin), Mona Insulander (smittskyddssköterskor),
Maivi Bjeremyr (hygiensjuksköterskor). Samtliga valdes för 2 år. Fyllnadsval ett år: Lennart
Sjöberg (ordf.), Inga-Lisa Jonsson (materialkonsulenter), Helena Marking (tandvård),
Elisabeth Spång (sterilsektionen).
§ 14.
Motion: Eva Marcusson och Anna-Lisa Belin angående befattningsbeskrivning för BMA.
Flera deltagare yttrade sig. Det är omodernt att skriva befattningsbeskrivningar och de har
inget större värde. Årsmötet föreslog motionärerna att i stället ta fram kompetensprofil och
arbetsuppgifter för BMA i vårdhygien.
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§ 15.
Behandling av remisser finns beskrivna i verksamhetsberättelsen. Kan i fortsättningen strykas
från agendan på årsmötet.
§ 16.
Samtliga arbetsgrupper presenterar rapporter under årets studiedagar.
En intressant utveckling har inträffat när det gäller BOV. Arbetet går framåt och man har fått
tillgång till Rapport från SPRI:s 127. Åsa Ahlgren har varit i kontakt med Anna Hambraeus
och berättat att Socialstyrelsen har för avsikt att ta fram riktlinjer för byggnation av
vårdlokaler utanför sjukhus, t.ex. vårdcentraler. Åsa Ahlgren kommer nu att ingå i BOV och
det färdiga dokumentet kommer att utgå från Socialstyrelsen och SFVH, vilket är positivt.
BOV-arbetsgrupp arbetar vidare.
§ 17.
Verksamhetsplanen skickades med höstutskicket.
§ 18.
Anna Hambraeus informerade om IFIC. IFIC är nu inne på 14:e året och man har länge
strävat efter att bli godkänd av WHO. Nu blev IFIC kallade till WHO:s senaste möte om
Mulitresistenta bakterier och deltog i arbetet att ta fram en strategisk plan.
IFIC har haft självständiga möten i Cambridge och Sydafrika. I framtiden kommer man att ha
jointmeeting. I Kairo, 2001 hålls mötet tillsammans med ESIC och år 2002 tillsammans med
HIS.
Anna H slutar i IFIC i samband med mötet i Kairo och har då suttit i styrelsen 4 x 2 år.
Ordförande, kassör och en ledamot avgår. Stort tack till SFVH för stödet till IFIC.
§ 19.
Övriga frågor.
Rapport om magisterutbildning: Ragnar Norrby, SMI har tillsatt en programkommitté för
planering av magisterutbildning i smittskydd och vårdhygien. Ulrika Ransjö och Bodil
Gärdén kommer att ingå i kommittén som representanter för Svensk Förening för Vårdhygien.
Information om förfrågan från Ragnar Norrby angående behovet av hygiensjuksköterska vid
SMI samt förslag till arbetsuppgifter. Maya Gustavsson och Rolf Lundholm skriver ett svar
för föreningen.
Förfrågan angående förslag till två-dagars studiedagar år 2002.
En övervägande majoritet av årsmötets deltagare är positiva till två dagars studiedagar på
försök nästa år.
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Handboken diskuterades och det föreslogs att den snarast skulle läggas ut på nätet på remiss
så att man kan ta del av helheten. Därefter ska den revideras.
Anna Hambraeus valdes till hedersmedlem med stor acklamation.
§ 20.
Ordförande Ulrika Ransjö tackade för det stora intresset och avslutade årsmötet.
Vid protokollet

Barbro Isaksson, sekreterare

Justeras

Ulrika Ransjö, ordförande

Ann-Christine Hammarlund

Tony Edén

SAIC Swedish Association for Infection Control
Postgiro: 35 32 88- 4

