Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-10-30 kl. 10:00 – 16:00
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm
Närvarande: Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Ingrid Olsson, Katja Urwitz Iversen, Lena
Engman, Birgitta Lönnberg och Monica Palmö och Mari Banck (via telefon).
Förhindrad: Anne Clöve
§1
Föregående minnesanteckningar
Ann Tammelin hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 23
september 2013 som tidigare godkänts av styrelsen finns tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda
som tidigare gått ut till styrelsen presenterades och godkändes.
§2
Genomgång av ärendelista
Genomgång av ärendelistan. Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter
mellan styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.
§3
Remisser och skrivelser
Remisser från SIS
Det har kommit in 11 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat sex remisser med
avstår eftersom ingen vårdhygienisk relevans finns enligt SFVH:s remissrutin.
Sammanställning av remisserna arkiveras enligt SFVH:s remissrutin. Styrelsen samtalade om
varför medlemmarna inte tar möjligheten att besvara remisser. Orsaken kan vara att
remisserna är stora och omfattande. Katja kommer fortsätta att ta kontakt med respektive
sektions kontaktperson för att påminna om vikten av att besvara inkomna remisser.
Skrivelser
Inga inkomna skrivelser har inkommit denna gång.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade att föreningen ligger i balans. Styrelsens
arbete med att se över kostnader har gett resultat.
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§5
Planering inför SFVH hygiendagar den 10-12 mars 2014 i Umeå
Hygiendagar äger rum i Umeå på Folkets Hus den 10-12 mars 2014.
Styrelsen ägnade tid åt att planera hygiendagarna enligt framtagen checklista och
detaljplanerade tider för programpunkter och föreläsare. Lena Engman och Monica Palmö,
kontaktpersoner för konferensanläggningen i Umeå rapporterade om nuläget om
konferensanläggningen.
§6
Möte med Swedish Medtech
Ann Tammelin har varit på möte med Swedish Medtech som är en branschorganisation för
företag som levererar medicintekniska produkter till svensk sjukvård. Swedish Medtech som
arbetar med infektionsprevention har en önskan om samverkan genom gemensamma
arbetsgrupper för kunskapsutbyte och utarbetande av kunskapsunderlag med SFVH. Styrelsen
ser att det är värdefull med samverkan. Swedish Medtech representanter är inbjudna till nästa
styrelsemöte den 25 november 2013 för fortsatt samtala kring framtida samverkansformer
med SFVH.
§7
Rapport från Norsk Forum for Sykehushygiene i Trondheim 14-16 oktober 2013
Mari Banck, inbjuden gäst från styrelsen och Ann Tammelin, inbjuden föreläsare till den
Norska ”Fagekonferensen”. Det var 253 anmälda deltagare och 42 utställare. Programmet var
intressant och givande. En skriftlig reserapport finns från Norsk Forum for Sykehushygiene
att läsa på www.sfvh.se under internationella engagemang.
§8
Medlemsansökan
Arbete pågår med att revidera formulär för medlemansökan på hemsidan.
§9
Rapport från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen har tagit fram
nomineringsblankett för Svenska Hygienpriset 2014 som kommer att läggas ut på
www.sfvh.se den 1 november 2013. Då har alla möjlighet att nominera någon eller några på
sin arbetsplats. Det är viktigt att nomineringsblanketten sprids. Nominering pågår fram till
den 7 februari 2014. Mer om Svenska hygienpriset finns att läsa på hemsidan under fliken
Svenska hygienpriset.
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SFVH:s internationella grupp
Katja Urwitz Iversen är SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC
(International Federation of Infection Control), EUNETIPS och de nordiska
systerföreningarna. Katja rapporterade att samlad information om SFVH:s internationella
kontakter och kommande konferenser finns publicerad på www.sfvh.se på styrelsens
internationella engagemang.
Eva Skyman var på arbetsgivarens bekostnad på IFIC-kongressen i Argentina 2-4 oktober
2013. Styrelsen gav Eva i uppdrag att representera SFVH på IFIC:s årsmöte. Eva rapporterade
att ingen omrösting skedde och inget nytt att rapportera. Protokoll kommer att finnas på
IFIC:s hemsida. Nästa IFIC kongress äger rum på Malta den 12-15 mars 2014.
§10
Övriga frågor
Styrelsens möte år 2014
Under många år har styrelsemöten hållits på Läkaresällskapet i Stockholm. Anledningen är att
det är nära centralstationen och att det är gratis att använda konferensrummen, då en av
styrelsemedlemmarna är medlem i Sveriges Läkaresällskap (SLS). Från och med år 2014 har
SLS ändrat förutsättningarna och nu måste hälften av styrelsemedlemmarna vara medlemmar
i SLS för att kunna låna lokal. Styrelsen ser inte att det är möjligt att hälften av styrelsen ska
vara medlemmar i SLS och därmed kan styrelsemöten inte längre äga rum på läkaresällskapet
i Stockholm. Styrelsen får i uppgift att jobba vidare med att hitta nya konferenslokaler där
styrelsemöte kan äga rum framöver.
Förslag på nya stadgar
Alla medlemmar i SFVH har möjlighet att komma med synpunkter på det förslag till nya
stadgar för föreningen som tagits fram av en arbetsgrupp i samarbete med styrelsen.
Stadgeförslaget ligger ute på www.sfvh.se fram till den 15 november 2013. Styrelsen kommer
att sammanställa inkomna synpunkter för att ett slutgiltigt förslag ska läggas fram för
omröstning på årsmötet i Umeå 2014.
Antibiotikaforum 2013 den 18 november i Stockholm
Ann Tammelin har fått inbjudan till årets Antibiotikaforum 2013 som äger rum måndagen den
18 november 2013 i Stockholm på Waterfront Congress Centre.
Bakrunden är att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Jordbruksverket
upprätta och ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens
och vårdrelaterade infektioner. Den nationella samverkansgruppen som startade februari 2013
kommer årligen att arrangera nationellt antibiotikaforum för en bred dialog och samverkan för
att inventera behov och utbyta information med berörda intressenter inom området.
Antibiotikaforum 2013 är det första arrangerade forumet som samverkansgruppen arrangerar.
Styrelsen samtalade kring programpunkterna som består av fyra parallella workshop:
• Förebygga smittspridning i samhället
• Redskap för rationell förskrivning
• Tillgång till effektiva antibiotika
• Det man inte vet kan man inte påverka
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Styrelsen konstaterade att det på årets Antibiotikaforum 2013 inte tar upp något
vårdhygieniskt område. Ann Tammelin kommer att delta på Antibiotikaforum 2013 som
representant för SFVH. Mer finns att om Socialstyrelsens nationella samverkansfunktion finns
att läsa på socialstyrelsens hemsida.
Översyn av smittskyddslagen - SFVH inbjuden att delta
Det ska göras en översyn av Smittskyddslagen och SFVH har fått inbjudan att delta i såväl
arbets- som referensgrupp. Styrelsen har fått möjlighet att utse en hygienläkare och en
hygiensjuksköterska till vardera gruppen. Styrelsen har tidigare utsett Eva Melander som
representant för hygienläkarsektionen till arbetsgruppen medan hygienläkarplatsen i
referensgruppen varit vakant. Läkarsektionen har nu nominerat Ingemar Qvarfordt.
Styrelsen beslutade att ge Ingemar Qvarfordt i uppdrag att ingå i referensgruppen.
Ann-Mari Gustavsson upprätthåller hygiensjuksköterskeplatsen i båda grupperna.
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöten
2013-11-25 kl. 10:00 – 16:00 Travenfelt, SLS
2014-01-08 kl. 13:00-16:00 Videokonferens
2014-02-12 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
2014-03-09 kl. 15:00- Umeå
2014-04-03 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43, Stockholm
2014-06-04 kl. 13:00-16:00 Videokonferens

Möte med sektionerna
2014-08-29, kl. 10:00-16:00. Återkommer om lokal.

Kommande konferenser
• Norsk Forum for Sykehushygiene. 14- 16 oktober 2014, Hamar Norge.
• Den Danske Club for Centralsterilisering och Sygehushygiejne DKC, 6 – 8 november.
2013, Danmark. Elisabeth representerar SFVH.
• IFIC (International Federation of Infection Control), Malta St. Juliaris 12-15 mars
2014
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