PROTOKOLL

2006-04-04

Ärende:

Årsmöte SFVH

Tid:

Tisdagen den 4 april, 2006 kl. 16.30 – 18.00

Plats:

Hotell Skogshöjd, Södertälje

§ 1.

Ett välbesökt årsmöte öppnades av ordförande Barbro Isaksson.
Styrelsens representanter presenterades. Catarina Åneman, sekreterare var
tjänstledig under året 2006. Rolf Lundholm har adjungerats till styrelsen
under året eftersom Catarina Åneman inte återkommit från sin tjänstledighet

§ 2.

a) Till mötesordförande valdes Barbro Isaksson
b) Till sekreterare för mötet valdes Marie Banck
c +d ) Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ann Lejon och
Anita Antonsson-Schütz

§ 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 delar av verksamhetsberättelsen för 2005/2006.
Enligt föreningens verksamhetsplan för år 2004-2006 har styrelsen
genomfört alla planerade aktiviteter i planen. Föreningens hemsida
www.sfvh.nu uppdateras och administreras från Umeå av Anna-Maja
Åberg. Rolf Lundholm är hemsidans webredaktör. All information till
föreningens medlemmar sker 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. SFVH bidrog
under året med 10 000 kr till IFIC `s fond för stipendiat.
Arbetsgruppen för revidering av ”CJD” - Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.
Ordförande, Marie Banck är klar 2006-03-27 och läggs in på SFVH´s
hemsida.
Revidering av ”Gröna Boken”, Att förebygga infektioner i vården SoSrapport 1998:12 Rolf Lundholm är ordförande, arbetet är klart och boken
publiceras under april 2006.
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Revidering av MRB - dokument. Ordförande Rolf Lundholm, arbetet med
revideringen är avslutad och ligger på STRAMAS hemsida.
Arbetsgruppen ”DISTER” - Standard för sterilisering och desinfektion,
arbetgruppen har en standardbevaknings roll. Ordförande för arbetsgruppen
är Lennart Sjöberg, Marie Banck representerar styrelsen för SFVH.
Arbetsgruppen som arbetar med återväxt av hygienläkare och
hygiensjuksköterskor har varit vilande under året.
Två skrivelser har inkommit under året:
-skrivelse till nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med
kommunansvar med synpunkter på protokoll för vårdhygienisk standard.
-skrivelse till förlagen angående vårdhygieniska faktainnehållet i
läroböcker. 22 st remisser har mottagits under året från SIS och svar har
lämnats av medlemmar i SFVH.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 6.

Kassör Gunilla Prejer redovisade en resultatrapport och balansräkning.
Ann Lejon läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar visar ett
överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande företagsanslutna
medlemmar. 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.

§ 7.

Ann Lejon 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 ordförande Rolf Lundholm, 1:a tvåårsperioden.
b) Som kassör Gunilla Prejer, 2:a tvåårsperioden.
c) Som övriga ledamöter,
Jeanette Wirgin fyllnadsval för de företags anslutna.
Raija Helisoja 2:a tvåårsperioden för smittskydds sektionen.
Inger Spencer 1:a tvåårsprioden för tandvårdssektionen.
Marie Banck 3:e tvåårsperioden för sterilsektionen.
Ann Tamelin 1:a tvåårsperioden för läkarsektionen.

§ 11.

Val av revisor suppleant Ann Lejon

§ 12.

Val av valberedning:
Barbro Isaksson (ordf.)
Gotvik Solgerd, nyval (hygiensjuksköterskesektionen)
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Helen Elmlund, nyval (materialkonsulenter)
Ulla Ordell nyval (tandvård)
Eva Herrero, omval (sterilsektionen) Samtliga valdes för 2 år.
Övriga i valberedningen valda 2005 kvarstår ytterligare 1 år:
Ulla-Britt Tollström, (smittskyddssjuksköterskesektionen)
Peter Ekolind, (företagsanslutna).
§ 13.

Rapport från arbetsgrupper:
MRB
Ordförande är Rolf Lundholm. Arbetet med revidering av MRB-dokumentet
är avslutat. Arbetet med revideringen är avslutad och ligger på STRAMAS
hemsida
CJD
Ordförande är Marie Banck. Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
dokument från 2002. Arbetet klart 2006-03-27 och publiceras på
www.sfvh.nu
SoS- rapport 1998:12 Att förebygga infektioner i vården II
Ordförande är Rolf Lundholm. Arbetet är klart och boken publiceras under
april 2006.
DISTER
Ordförande är Lennart Sjöberg. Marie Banck rapporterar att arbetsgruppen
fungerar som standardbevakare för disk- och spoldesinfektionsstandarden
samt steriliseringsstandarder.
LIS
Ordförande är Marie Banck. Problematik kring låneinstrument har resulterat
i att arbetsgruppen med representanter från sektionerna ingår för att utforma
ett dokument som underlättar hanteringslogistiken av låneinstrument mellan
kund och leverantör och mellan kund till kund samt att tydliggöra
hanteringsrutiner för låneinstrument. Arbetsgruppen är under bildande våren
2006.
Nationell arbetsgrupp för vårdhygien
Ordförande är Erik Torell. Arbetsgruppen har inte haft några möten under
året, där tidsbrist är en stor faktor.

FYFFE
Ordförande är Ulrika Ransjö. Revidering av ”AFFE” - Lagerhållning och
transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till
och inom hälso-och sjukvård och tandvård. Arbetsgruppen är under
bildande under våren 2006. Styrelsen bifaller Ulrikas förfrågan om att två
hygiensjuksköterskor ska ingå i arbetsgruppen.
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§ 14.

SFVH`s verksamhetsplan finns att läsa på www.sfvh.nu

§ 15.

IFIC
Ulrika Ransjö är föreningens representant i IFICs styrelse och har presenterat
IFIC´s aktiviteter genom en bildserie som visas under studiedagarna på
posterskärmar. Federationen har vuxit det senaste året med ytterligare 31
medlemsländer och är nu uppe i 68 medlemsländer. Behov av nätverksskap
framgår tydligt och ett samarbete med WHO har initierats.
Utbildningsmaterial och information om IFIC finns att läsa på www.ific.org.
Ulrika Ransjö kommer att avgå och lämnar till SFVH`s styrelse att utse en ny
representant till IFIC. Sverige har under många år haft en fin representation i
styrelsen. Budgeten i IFIC är svag och behov av pengar finns. SFVH
sponsrar IFIC stipendiat med 10 000 kr för deltagande i internationella
konferenser.

§ 15.

Övriga frågor
Stipendium
Hygiensjuksköterske sektionen:
Stipendiegivare 3 M Svenska AB
Kristina Johansson, APIC Tampa Florida,
11-15 juni 2006.
Sterilsektionen
Stipendiegivare Getinge
Sanna Bozic Skåne, Malmö
Europeisk congress, EFHSS och Nfs i Lillehammer Norge
18 maj – 20 maj 2006
Stipendiegivare Johnson & Johnson
Marie Banck Värmland, Karlstad
Studieresa till IFIC Congress i Stellenbosch,
Kapstaden Sydafrika 3 juli – 5 juli 2006
Hygienläkare
Ingen ansökan till OPUS Stipendium har inkommit.
Nästa års studiedagar
Årsmötet beslutar att nästa års studiedagar kommer att hållas den
16 - 18 april 2007, på Hotell Skogshöjd, Södertälje.

§ 16.

Ordförande Barbro Isaksson tackade för det stora intresset och avslutade
årsmötet 2006
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Vid protokollet:
Marie Banck tf, tf sekreterare

Justeras
Barbro Isaksson, ordförande

Ann Lejon

Anita Antonsson-Schütz
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Tacksam för justering/underskrift av årsmötesprotokollet
Protokollet skickas slutligen till Barbro Isaksson

Tf , tf sekreterare Marie Banck
SFVH

Skickas sedan till:
Inga-Lisa Jonsson
Landstinget Gävleborg
Ledningskontoret
801 88 Gävle
tel 026 – 15 57 51 070 -636 53 83
e-postadress: inga-lisa.jonsson@lg.se
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