
 

 
Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 2013-09-23  kl. 13:00 – 16:00 
Plats: Videokonferens  
 
Närvarande: Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Anne Clöve, Lena Engman (via telefon), 
Birgitta Lönnberg och Monica Palmö och Mari Banck. 
Förhindrade: Katja Urwitz Iversen och Ingrid Olsson, 
 
§1 
Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar från den 28 augusti 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 fyra remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja 
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare handlägger enligt SFVH:s remissrutin. 
 
§4 
Ekonomi 
Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att föreningens budget ligger nu i balans. 
Styrelsens arbete med att se över kostnader har gett resultat.  
 
§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.  
Lena Engman, kontaktpersoner för konferensanläggningen i Umeå rapporterade om nuläget. 
Styrelsen ägnade tid åt att planera hygiendagarna enligt framtagna checklistor. 
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§6 
Rapport från arbetsgrupper  
 
Svenska Hygienpriset 
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbetsgruppen tagit fram 
nomineringsblankett som styrelsen fick möjlighet att korrekturläsa. Några mindre justeringar 
gjordes. Nomineringsblanketten kommer att läggas ut den 1 november 2013 på www.sfvh.se  
 
SFVH:s internationella grupp 
Katja Urwitz Iversen, SFVH:s kontaktperson för internationell grupp gentemot IFIC, 
EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. Katja informerade att Eva Skyman kommer 
att åka på arbetsgivarens bekostnad på IFIC congress (International Federation of Infection 
Control) som äger rum i Argentina, BuenosAires 2-4 oktober 2013. Eva Skyman kommer 
även att hålla ett föredrag på Member Society Session. Eva kommer att beskriva 
organiseringen av Vårdhygien i Sverige med Västra Götaland som ett exempel. 
 
§10 
Övriga frågor 
Styrelsen bokade in vårens styrelsemöte. Ann bokar lokal med Läkaresällskapet. 
 
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade videomötet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöte 
2013-10-30 kl. 10:00 – 16:00 Travenfelt, SLS 
2013-11-25 kl. 10:00 – 16:00 Travenfelt, SLS  
2014-01-08 kl. 13:00-16:00 Videokonferens  
 
Möte med sektionerna 
2014-08-29, kl. 10:00-16:00. Södersjukhuset, Stockholm. 
 
Kommande konferenser  
IFIC (International Federation of Infection Control) Argentina 2-4 oktober 2013. 
 
Kommande utbildningsdagar för systerföreningar 

• Norsk Forum for Sykehushygiene. 15- 17 oktober 2013, Trondheim Norge. 
• Den Danske Club for Centralsterilisering och Sygehushygiejne DKC, 6 – 8 

november. 2013, Danmark. 
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