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PROTOKOLL 2004-05-03 
 
 
Ärende: Årsmöte SFVH 
 
Tid: Tisdagen den 20 april 2004 kl. 13.30–15.00 
 
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje 
 
 
 
§ 1 Ett välbesökt årsmöte (fullsatt) öppnades av ordförande Barbro Isaksson 
 
§ 2 a/  Till mötesordförande valdes Barbro Isaksson 
 b/  Till sekreterare för mötet valdes Catarina Åneman 
 c + d/ Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Sjöberg och 

Elsy Wiksten 
 
§ 3 Godkändes att mötet var behörigt utlyst och att handlingarna ställts till med-

lemmarnas förfogande i tid. Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 5 Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2003/2004. Styrelsen har 

genomfört planerade aktiviteter i enlighet med verksamhetsplanen. Informa-
tion till föreningens medlemmar går ut via hemsidan www.sfvh.nu och med-
delande om nyheter skickas ut till betalande medlemmar via e-post från re-
spektive sektion. Ordförande är föreningens representant i nationella 
STRAMA samt i den nybildade nationella arbetsgruppen för vårdhygien. 
Ulrika Ransjö representerar föreningen som ledamot i IFIC: s styrelse.   

 
 Socialstyrelsen har efter initiering från SFVH: s styrelse inlett arbetet med 

revidering av ”Gröna Boken” – övergripande vårdhygieniska nationella re-
kommendationer. En arbetsgrupp arbetar med revidering av MRB-doku-
mentet och ytterligare en arbetsgrupp bearbetar förslag till ny standard bl a 
gällande sterilisering och desinfektion. 

 
 Kassören har uppdaterat medlemsregistret. Inkomna skrivelser och remisser 

finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.  
 
 Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 6 Birgitta Fryklund läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar 

visade ett överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande före-
tagsmedlemmar. Sektionskassörerna uppmanas, som tidigare, att betala in 
årsavgiften för innevarande år före studiedagarna. Revisorn och kassören 
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riktade åter en uppmaning till arbetsgrupperna att skriftligen insända tids-
plan och budget till styrelsen. 

 
§ 7 Birgitta Fryklund yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes. 
 
§ 8 Föreningens kassör föreslår oförändrade årsavgifter, dvs. 100 kr för enskild 

medlem och 300 kr för företagsansluten medlem. De som ej betalat årsavgift 
under två på varandra följande år strykes som medlemmar.     

 
§ 9 Inga inkomna motioner. 
 
§ 10 Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande: 

 a/ Som ordförande Barbro Isaksson, omval. 
 b/ Som kassör Gunilla Prejer, omval. 
 c/ Som övriga ledamöter, Raija Helisoja, 1:a tvåårsperioden, Marie Banck, 

omval, Ulla Ordell, omval. 
  
§ 11  Fyllnadsval av revisor: Birgitta Fryklund     
 
§ 12 Val av valberedning: Ulrika Ransjö, omval (ordf.), Bodil Haugaard, omval 

(materialkonsulenter), Helena Marking, omval (tandvård), Eva Herrero, ny-
val (sterilsektionen). Samtliga valdes för 2 år.  

 Övriga i valberedningen: valda 2003 Annika Rodert, (hygiensjuksköterske-
sektionen), Mona Insulander, (smittskyddssjuksköterskesektionen), Peter 
Olsson, (tillverkarna).   

 
§ 13 Rapport från arbetsgrupper: 
 
 MRB: Arbetsgruppen bestående av Rolf Lundholm (ordförande), Tony 

Edén, Leif Larsson, Johan Struwe, Lena Nilsson och Ann Lindgren arbetar 
med ett förslag för revidering av nuvarande dokument. Då föreningen ej 
äger dokumentet utan delar det med STRAMA göres enbart en uppdatering 
och anpassningar till nya smittskyddslagen. Förslaget beräknas vara klart 
inom ett halvår. 

    
DISTER: Sterilisering och desinfektion: Lennart Sjöberg är ordförande för 
arbetsgruppen som arbetar med SIS remisser kring standarder för desinfek-
tion och sterilisering. Övriga i arbetsgruppen är; Birgitta Bergqvist, 
Christina Johansson och Kaj Andersson 

 
 NATIONELL ARBETSGRUPP FÖR VÅRDHYGIEN: Erik Torell är 

ordförande för gruppen som delvis kommer att arbeta med frågor kring anti-
biotikaresistens, handhygien, inventering och registrering. Man kommer 
även att lyfta fram det stora behovet av vårdhygien och arbeta för återväxt 
av kunniga medarbetare. 
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§ 14 Föreningens ordförande redogjorde för förslaget till ny verksamhetsplanen 

för 2004 – 2006. Styrelsen mottager gärna synpunkter på förslaget, som 
finns att läsa på föreningens hemsida. 

 
§ 15 Ulrika Ransjö, SFVH: s representant i IFICs styrelse, redogjorde för före-

ningens aktiviteter, bl a publicering av guidelines som kan hämtas på före-
ningens hemsida www.ific.narod.nu. Inom IFIC finns 50 medlems-länder 
representerade vid årliga medlemsmöten, härnäst år 2004 i oktober i 
Kroatien. SFVH bidrog år 2003 med 10 000 kr till ett resestipendium, mot-
prestationen för stipendiaten blev att bidra med en poster till konferensen.   

 
§ 16 Årsmötet godkände att årsmötesprotokoll blir allmän handling. 
 
§ 17 Öviga frågor 
 

Basala hygienrutiner. Catarina Åneman redovisade förslaget på definition 
av begreppet Basala hygienrutiner som ersatt tidigare benämning ”barriär-
vård”. Förslaget har varit ute på remiss hos hygiensjuksköterskor och hy-
gienläkare inom SFVH och godkändes av föreningen. Dokumentet finns att 
läsa i sin helhet på hemsidan. 
 
Nästa års studiedagar. Barbro Isaksson redovisade alternativ för val av lo-
kal till 2005 års studiedagar. Det finns i dagsläget inget alternativt konfe-
renscenter i Mälarregionen som kan ta emot 200-250 deltagare till jämförel-
sevis lika låg kostnad som Hotell Skogshöjd kunnat erbjuda. 
 
Årsmötet beslutar därför att även nästa års studiedagar, som kommer att 
hållas den 11-13 april 2005, förläggs till Hotell Skogshöjd, Södertälje. 

 Förslag på lokal för studiedagarna 2006 kan lämnas till styrelsen. 
 

Magisterutbildningen. Kursledningen uppmanar oss att inventera vilka 
personer på respektive arbetsplats som vill gå hela magisterprogrammet el-
ler specifika delkurser för att kunna planera för kommande kurser. 

 
§ 17 Ordförande Barbro Isaksson tackade för det stora intresset och avslutade 

årsmötet 2004. 
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 Vid protokollet: 
 
 
 
 Catarina Åneman, sekreterare 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 Barbro Isaksson, ordförande 
 
 
 
 
  
 Lennart Sjöberg Elsy Wiksten 
 
 
 
 
 
 
 


