PROTOKOLL

2002-04-15

Ärende:

Årsmöte SFVH

Tid:

Måndagen den 15 april, 2002 kl. 13.00–14.30

Plats:

Hotell Skogshöjd, Södertälje

§ 1.

Ett välbesökt årsmöte (fullsatt) öppnades av ordförande Ulrika Ransjö

§ 2.

a) Till mötesordförande valdes Ulrika Ransjö
b) Till sekreterare för mötet valdes Barbro Isaksson
c +d ) Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunnel Andersson
och Torvald Ripa

§ 3.

Godkändes att mötet var behörigt utlyst och att handlingarna ställts till
medlemmarnas förfogande i tid. Föredragningslistan godkändes.

§ 4.

Föregående protokoll godkändes.

§ 5.

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2001/2002. Föreningens
verksamhetsplan gäller till 2002 och styrelsen har genomfört alla planerade
aktiviteter i planen under de senaste två åren.
Föreningen har bytt namn och en hygienläkarsektion har bildats.
Dokument för kompetensbeskrivningar, tandvårdens kvalitetsindikatorer,
nya stadgar samt AFFEs slutrapport har skickats ut till medlemmarna.
Ordförande har ingått i programkommittén för magisterutbildningen.
Sekreteraren är föreningens representant i nationella STRAMA och har
ingått i arbetsgruppen som har planerat Temadag med rubriken ”Hur
förebygger vi spridning av antibiotikaresistens i vårdformer utanför
sjukhus”.
Kassören har uppdaterat medlemsregistret.
Efter flera års arbete är det nu klart med föreningens hemsida. Adressen är
www.sfvh.nu
Åke Möller, tandvårdssektionens grundare har utsetts till hedersmedlem.
Inkomna skrivelser och remisser finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
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§ 6.

Anne Lenell 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.

§ 7.

Anne Lenell yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes.

§ 8.

Oförändrade årsavgifter, dvs. 100 kr för enskild medlem och 300 kr för
företagsansluten medlem. Eva Dannetun visade på ett stort underskott
gällande medlemsavgifter 2001. Ett påminnelsebrev angående
medlemsavgift skickades med inbjudan till årets studiedagar och resultatet
så långt är positivt.

§ 9.

Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande:
a) Som ordförande Barbro Isaksson, 1:a två-årsperioden
b) Som sekreterare Catarina Åneman, fyllnadsval på 1 år
c) Som kassör Eva Dannetun 2:a två-årsperioden
d) Som övriga ledamöter valdes: Ulla Ordell, 2:a två-årsperioden,
Marie Banck, 1:a två-årsperioden; Cecilia Sjögren, 1:a två-årsperioden.

§10.

Val av revisor: Birgitta Fryklund
Val av revisor suppleant: Anne Lenell

§11.

Val av valberedning: Ulrika Ransjö (ordf.), Bodil Haugaard
(materialkonsulenter),Helena Marking (tandvård), Elisabeth Spång
(sterilsektionen). Samtliga valdes för 2 år.

§12.

Motion: Hygiensjuksköterskorna Norra gruppen, Elieann Broman.
angående gemensamt utbildningsmaterial i grundläggande vårdhygien.
Styrelsen har diskuterat ärendet tidigare och anser att det är en övermäktig
uppgift att ta fram gemensamt material. Det är också svårt att utbilda utifrån
material som någon annan har tagit fram. Förslaget är att de som har
utbildningsmaterial, som man vill bjuda på, kan läggas ut på föreningens
hemsida.
Motion: Hygiensjuksköterskorna Norra gruppen, Elieann Broman.
angående enhetliga krav på effekt och dokumentation när det gäller
desinfektionsmedel. Kan SFVH ta fram nationella riktlinjer för vilken/vilka
standarder som skall uppfyllas från leverantören för att ett
desinfektionsmedel för ytor, händer samt instrument skall anses uppfylla
minimikrav för att få användas i vården.
Svar: Det är en standards på väg (Bertil Nyström).
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Det gäller att skriva rätt kravspecifikation (Ulrika Ransjö).
Uppdra åt styrelsen att be HSS att göra ett utbildningspaket om standarder
när det gäller desinfektionsmedel.
§13.

Rapport från arbetsgrupper:
BOV lämnar rapport under studiedagarna.
Dokumentet kommer att presenteras på hemsidan som remiss under maj
månad. Slutdokumentet bör vara klart efter sommaren.
CJD: Styrelsen har haft kontakt med ordförande Hans Jörbeck.
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och inhämtar data från konferensen i
Edinburgh kommande höst.

§14.

Verksamhetsplanen gäller under 2002.

§15.

Anna Hambraeus, ordförande, riktade sitt varma tack till stödet från SFVH.
IFIC har dålig ekonomi; har genomfört två lågbudget konferenser med
utmärkta workshops
IFIC står nu inför ett vägval. Eventuellt ska ett belgiskt företag hjälpa IFIC
att skaffa sponsorer. IFIC är efterfrågade i flera länder när det gäller postgraduate undervisning och ”Blå böcker” serien om basala hygienrutiner.
Resor för den svenska delegaten (f.n. ordförande) bekostas av SFVH.

§16.

Öviga frågor
Hemsidan
Rolf Lundholm informerade om hemsidan och presenterade 1: sidan.
Tidigare framtagna dokument är utlagda. Det kommer att finnas länkar till
bl. a. SMI, STRAMA, Socialstyrelsen och IFIC. Sektionerna ska presenteras
kort. Det finns tekniskt utrymme för varje sektion att ha en egen hemsida
under sfvh.nu.
Kroniska smittbärare bland personal
Calle Sundin efterlyste rekommendationer/ föreskrifter beträffande personal
som är kroniska smittbärare t.ex av Hepatit C. Det finns flera aspekter; kan
man arbeta? Gudrun Skoglund, arbetsmiljöverket, berättade att man ska
påbörja revidering av gällande föreskrifter och dessa kommer senare ut på
remiss.
Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta
med frågan och arbetsgruppen kan också bidra med kunskap och förslag till
arbetsmiljöverket.
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Inventering av hygienverksamheten
Ann Tammelin presenterade resultatet av enkät angående tillgång till hygienisk
expertis. Inventeringen visar att det finns ett underskott/ behov inom vården
oavsett huvudman. Ärendet överlämnades till styrelsen med uppgift att verka
för återväxten bland hygienläkare och hygiensjuksköterskor.
Nationella rekommendationer
Ann Tammelin: Incitamentet till bildandet av en hygienläkarsektion var frågan
”Varför tycker vi så olika”? Vi måste fortsätta att arbeta med övergripande
nationella rekommendationer, som därefter behöver modifieras lokalt. Styrelsen
och läkarsektionen måste arbeta gemensamt.
§17.

Ordförande Ulrika Ransjö tackade för det stora intresset och avslutade
årsmötet.

Vid protokollet

Barbro Isaksson, sekreterare

Justeras

Ulrika Ransjö, ordförande

Gunnel Andersson

Torvald Ripa
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