PROTOKOLL
Ärende:

Årsmöte SFVH

Tid:

Tisdagen den 15 april 2008 kl. 16.30–18.00

Plats:

Hotell Skogshöjd, Södertälje

2008-05-03

§1

Ett välbesökt årsmöte öppnades av ordförande Rolf Lundholm

§2

a/
Till mötesordförande valdes Rolf Lundholm
b/
Till sekreterare för mötet valdes Catarina Åneman
c + d/ Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lena Nilsson och
Annika Rodert

§3

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

§4

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2007/2008. Styrelsen har genomfört planerade aktiviteter i enlighet med
verksamhetsplanen. Information till föreningens medlemmar har gått ut via
hemsidan www.sfvh.nu. Personer ur styrelsen och andra medlemmar i
föreningen har varit representerade i workshops och arbetsgrupper kring
”MRSA i samhället”, ”ESBL- resistens hos tarmbakterier”, Sveriges
framtida resistensövervakning, ”NYDOS” mm. Ordförande är föreningens
representant i nationella STRAMA. Styrelsemedlemmar har varit
engagerade i SKL:s arbete kring infektionsregistrering och satsning samt i
flertalet SIS-TK. Styrelsen deltog med egen monter vid Läkarstämman
2007. Styrelsen har uppvaktat Socialstyrelsen angående definition av
”vårdhygienisk expertis”.
Kassören har uppdaterat medlemsregistret. Inkomna skrivelser och remisser
finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen godkändes utan invändningar.

§6

Birgitta Fryklund läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar
visade ett överskott därtill har föreningen haft relativt få arbetsgrupper och
ideella insatser samt föreningens interna konferensarrangör har hållit
utgifterna för studiedagarna låga, vilket sammantaget givit ett överskott i
kassan. Sektionskassörerna samt övriga enskilda medlemmar och
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företagsmedlemmar uppmanas att betala in årsavgiften för innevarande år
före studiedagarna dock senast 30 juni.
§7

Birgitta Fryklund yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket beviljades.

§8

Föreningens kassör föreslår oförändrade årsavgifter, dvs. 150 kr för enskild
medlem och 400 kr för företagsansluten medlem, vilket årsmötet godkände.

§9

Två motioner har inkommit till styrelsen:
1. Förslag från Kerstin Mannerqvist att hygiensjuksköterskorna skulle ha
två representanter i styrelsen. Förslaget avslås av styrelsen. Presidiet
består av ordförande, sekreterare och kassör dessutom representeras
varje sektion; hygiensjuksköterske-, hygienläkar-, steril-, tandvård- och
smittskyddssjuksköterske sektionen med en ledamot vardera.
2. Förslag från Lars Bernhoff och Anita Antonsson-Schütz att en
arbetsgrupp tillsätts med uppgift att modernisera och uppdatera BOV
dokumentet. Förslaget bifalles, Rolf Lundholm accepterar uppdraget att
bilda och sammankalla en ny arbetsgrupp.

§ 10

Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande: Val av styrelse:
a) Till ordförande valdes Ann Tammelin, nyval 1:a tvåårsperioden.
b) Till sekreterare valdes Mari Banck, fyllnadsval.
c) Till kassör valdes Gunilla Prejer, omval 3: dje tvåårsperioden
d) Till övriga ledamöter valdes: Birgitta Lönnberg, nyval 1:a
tvåårsperioden (Hygiensjuksköterskesektionen). Inger Spencer, omval 2: dra
tvåårsperioden (Tandsektionen). Raija Helisoja, omval 3: dje tvåårsperioden
(Smittskydd).
Ingemar
Qvarfordt,
nyval
1:a
tvåårsperioden
(Hygienläkarsektionen). Vakant, nyval 1:a tvåårsperioden (Sterilsektionen),
väljer sin representant vid sektionens årsmöte den 9 oktober.

e) Catarina Åneman adjungeras som sekreterare i styrelsen till dess att
sterilsektionens övriga ledamot är tillsatt.
§ 11

Val av revisorsuppleant:
Ann Lejon, omval ytterligare en tvåårsperiod.

§ 12

Val av valberedning:
a) Till ordförande för valberedningen valdes Barbro Isaksson, omval
(Hygienläkarsektioen)
b) Till övriga ledamöter valdes: Joakim Lindoff, fyllnadsval
(Företagsanslutna). Ulla Ordell, omval (Tandvårdssektionen). Solgerd
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Gotvik, omval (Hygiensjuksköterskesektionen). Eva Herrero, omval
(Sterilsektionen).
Övrig i valberedningen valda 2007: Ulla-Britt Tollström (Smittskydd),
§ 13

Rapport från arbetsgrupper:
DISTER: Standard för sterilisering och desinfektion. Lennart Sjöberg är
ordförande för arbetsgruppen, medarbetare i gruppen adjungeras vid behov
efter resp kunskaps- och ansvarsområde.
LIS: Låneinstrument. Arbetet är slutfört. Dokument och checklista ligger på
vår hemsida och har mottagits väl som ett hjälpmedel för logistik kring och
hantering av låneinstrument.
AFFE/FYFFE: Arbetet är avslutat, dokumentet som innefattar produktens
väg ända fram till patienten är överlämnat till styrelsen och kommer att
läggas ut på hemsidan.
SODA: Spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen. Catarina Åneman är
ordförande för arbetsgruppens vars uppgift är att ta fram för brukaren
lämpliga riktlinjer för validering av spol- och diskdesinfektorer samt ett
utbildningsprogram för korrekt hantering och spol- och diskdesinfektorer.
Dokumentet skall även ligga till grund för en nationell kravspecifikation.

§ 14

Ulrika Ransjö, som tidigare (tom 2007) varit SFVH: s representant i IFIC:s
styrelse, redogjorde för föreningens aktiviteter. Sverige bör i samband med
kommande IFIC konferens i Chile 2009 nominera en senior representant till
IFIC:s styrelse. IFIC önskar även partners från svensk industri. Tidigare har
både Mölnlycke och Getinge stöttat IFIC ekonomiskt. SFVH har även i år
bidragit med medel till resestipendium.

§ 15

Öviga frågor:
Materialsektionen har till SFVH:s styrelse meddelat att de önskar upplösa
sin sektion och att deras medlemmar istället går in som enskilda medlemmar
i SFVH.

§ 16

Ordförande Rolf Lundholm tackade för det stora intresset och avslutade
årsmötet 2008. Han lämnade därefter över ordet till blivande ordförande
Ann Tammelin som tackade avgående ordförande för hans insatser i
föreningens styrelse.
Ann Tammelin tackade även årsmötet för förtroendet att bli vald till
styrelseordförande för SFVH samt visade på vikten av att föreningens
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strategiska arbete stärks nu när vi noterar ett uppsving och nationellt intresse
för vårdhygien. Samarbetet mellan styrelsen och sektionerna betonades
liksom vikten att tillsammans arbeta för att definiera vårdhygienisk expertis
med skyddade yrkestitlar för läkare och sjuksköterskor inom vårdhygien och
smittskydd.

Vid protokollet:

Catarina Åneman, sekreterare

Justeras:

Rolf Lundholm, ordförande

Lena Nilsson

Annika Rodert
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