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PROTOKOLL                                                   2005-04-12 
                

Ärende: Årsmöte SFVH 
 
Tid: Tisdagen den 12 april, 2005 kl. 16.00 – 17.00 
 
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje 
 
 
 
§ 1. Ett välbesökt årsmöte öppnades av ordförande Barbro Isaksson 
 Styrelsens representanter presenterades. En styrelseledamot, Catarina 

Åneman är tjänstledig under året 2005 
 
§ 2. a) Till mötesordförande valdes Barbro Isaksson 
 

b) Till sekreterare för mötet valdes Inga-Lisa Jonsson 
 

 c +d ) Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anna Dahlberg och 
Lars Bernhoff 

 
§ 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 2004/2005. Föreningens 

verksamhetsplan har reviderats och gäller till 2004-2006 och styrelsen har 
genomfört alla planerade aktiviteter i planen under de senaste två åren. 
Föreningens hemsida  www.sfvh.nu uppdateras ständigt och administreras 
från Umeå av Anna-Maja Åberg. Rolf Lundholm är hemsidans webredaktör. 
All information till föreningens medlemmar sker fortsättningsvis via 
hemsidan och kommunikationen sker till medlemmarna via gruppmail från 
respektive sektion.  

 Barbro Isaksson är föreningens representant i nationella STRAMA och 
arbetsgruppen för nationell vårdhygien. Ulrika Ransjö är föreningens 
representant i IFIC: s styrelse    
Arbetsgruppen för återväxt av hygienläkare och hygiensjuksköterskor är 
vilande, en arbetsgrupp arbetar med revidering av MRB-dokumentet och en 
arbetsgrupp DISTER har bearbetat förslag till ny standard bl.a.gällande 
sterilisering och desinfektion. Inkomna skrivelser och remisser finns 
beskrivna i verksamhetsberättelsen.  
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
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§ 6. Birgitta Fryklund läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar 

visar ett överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande 
företagsanslutna medlemmar. Sektionskassörerna uppmanas att betala in 
årsavgiften för innevarande år. De medlemmar som under föregående år inte 
betalat sin medlemsavgift uppmanas att betala då de annars stryks från 
medlemslistan om två års avgifter saknas. Kassör Gunilla Prejer visade 
föreningens resultatrapport. Styrelsen anser att det finns en trygghet i att ha 
ett överskott. Dels för att ha möjlighet att finansiera kommande 
arbetsgrupper samt som en buffert inför planeringen av nästa års 
studiedagar. 
Styrelsen har under alla år haft tillgång till Läkaresällskapets lokaler för sina 
möten gratis. Det kommer fortsättningsvis inte vara möjligt att utnyttja 
dessa gratis vilket innebär en merkostnad för föreningen 

    
 
§ 7. Birgitta Fryklund yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes. 
 

 
§ 8.            Årsmötet beslutade oförändrade årsavgifter, d.v.s. 100 kr för enskild medlem 

och 300 kr för företagsanslutna medlemmar.  
    
 
§ 9. Inga inkomna motioner. 
 
 
§ 10.           Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande: 

a) Som sekreterare Catarina Åneman, 2: a tvåårsperioden. 
b) Som övriga ledamöter,   
Inga-Lisa Jonsson 2: a tvåårsperioden för materialkonsulenterna. 
Lars Elofsson 1: a tvåårsperioden för de företags anslutna 
Styrelsen får årsmötets förtroende att utse en representant för hygienläkarna 
efter avgående Rolf Lundholm. Den personen väljs som fyllnadsval vid 
nästa årsmöte 2006. 
Rolf Lundholm kommer att adjungeras styrelsen fram till Catarina Ånemans 
återkomst från sin tjänstledighet.  
   

   
§ 11.  Val av revisor: Birgitta Fryklund 
                   Val av revisor suppleant fyllnadsval 1 år AnnLejon    
    
 
§ 12. Val av valberedning:  
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Annika Rodert, omval (hygiensjuksköterskesektionen)  
Ulla-Britt Tollström, nyval (smittskyddssjuksköterskesektionen),  
Peter Ekolind, omval (företagsanslutna).  
Samtliga valdes för 2 år.  

 Övriga i valberedningen valda 2004 kvarstår ytterligare 1 år: 
Ulrika Ransjö (ordf.) 
Bodil Haugaard (materialkonsulenter)  
Eva Herrero (sterilsektionen)  
Nils Bäckman fyllnadsval (tandvård) efter Helena Marking som avgår 

 
§ 13.          Rapport från arbetsgrupper: 
                    

 
MRB: Arbetet med revidering av MRB-dokumentet är avslutat. Förslaget 
utlagt på nätet för synpunkter, www.srgaorg/MRB.ny/index htm 
Arbetsgruppen har bestått av Rolf Lundholm (ordförande), Tony Edén, Leif 
Larsson, Johan Struwe,Lena Nilsson och Ann Lindgren   
 
SoS- rapport 1998:12 Att förebygga infektioner i vården II 
Revideringsarbetet bedrivs av Socialstyrelsen med hjälp av medlemmar i 
föreningen. Arbetet leds av en ledningsgrupp som till sig har knutit en 
referensgrupp med 6 hygiensjuksköterskor. Tidsplanen är att den reviderade 
rapporten ska presenteras till riksstämman 2005. Under sommaren kommer 
en remissversion att finnas på Socialstyrelsens hemsida  
 
DISTER 
Marie Banck rapporterar att arbetet med standarden är klar och sista 
omröstningen sker senhösten 2006 
 
Nationell arbetsgrupp för vårdhygien 
Erik Torell ordförande för gruppen trycker på det viktiga arbetet med att 
påverka beslutsfattares syn på vårdhygieniskt arbete. Han informerar om att 
2 milj kronor ”Dagmarpengar” avsatts för vårdhygien. 

 
 § 14.           IFIC 

Ulrika Ransjö föreningens representant i IFICs styrelse som inte kunde delta 
i årets studiedagar har presenterat IFICs aktiviteter genom en bildserie som 
visas under studiedagarna på posterskärmar. 
SFVH sponsrar IFIC stipendiat med 10000 kr för deltagande i internationella 
konferenser.   

                             
 
    § 15.             Övriga frågor 
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AFFE Förslag från Marie Banck att återuppväcka arbetsgruppen för att 
revidera ”transport och lagerdokumentet” så att det anpassas till gällande 
föreskrifter och författningar. Årsmötet beslutar att ge uppdraget till en 
arbetsgrupp. 
SFVH`s verksamhetsplan har reviderats och finns att läsa på föreningens 
hemsida 
Nordiskt hygienmöte hålls i Köpenhamn i augusti 2005. Information och 
möjlighet till anmälan finns och kan göras under www.nsfh.net    
 
Stipendium 
Hygiensjukskötersorna:  
Yvonne Säynäjäkangas-Strömberg    
Stipendiegivare 3 M Svenska AB   
 

    Tandvården 
Elisabeth Lindholm 
Inger Spencer   
Jan Johansson 
Stipendiegivare Kavo Scandinavia AB 
 
Hygienläkare 
Ingen ansökan till OPUS Stipendium har inkommit. 
               

 Nästa års studiedagar 
Årsmötet beslutar att nästa års studiedagar kommer att hållas den 3 - 5 april 
2006, på Hotell Skogshöjd, Södertälje. 

      
   § 16.        Ordförande Barbro Isaksson tackade för det stora intresset och avslutade 

årsmötet 2005 
 
    Vid protokollet: 

 
    Inga-Lisa Jonsson tf sekreterare 

 
 
                          Justeras 

    Barbro Isaksson, ordförande 
 
 
 
 
     Anna Dahlberg  Lars Bernhoff 
  
 


