Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2013-03-19 kl. 15:00 – 18:00
Plats: Grand hotell konferensrum Örebro
Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Ingrid
Olsson, Lena Engman, Anne Clöve, Katja Urwitz Iversen och Mari Banck.
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 23 januari 2013 som tidigare godkänts av styrelsen
finns tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda som tidigare skickats 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
Remiss från SIS (Swedish Standards Institute)
Det har kommit in fyra remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen har direktbesvarat två av remisserna med avstår enligt SFVH:s remissrutin och
för övriga två har remisstiden ännu inte utlöpt. Remisserna redovisas inte i
minnesanteckningarna.
Remiss från SIS (Swedish Standards Institute)
Inkommen remiss från SIS till SFVH den 11 december 2012 Remiss – HB 600 Validering och
rutinkontroll av steriliseringsprocesser (utgåva 3)
Remissen har funnits tillgänglig på www.sfvh.se från den 29 januari 2013 till den 13 mars
2013. SFVH har fått möjlighet att yttra sig över ny reviderad utgåva av SIS handbok 600 som
är planerad att publiceras under året. Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat
svar till SIS den 19 mars 2013.
Bilaga till remiss.
• Handbok 600 Steriliseringsprocesser - remiss.pdf
SFVH har svarat på remiss från Socialstyrelsen – reviderade föreskrifter om basal
hygien i vård och omsorg
Inkommen remissmiss från Socialstyrelsen den 13 februari 2013 - reviderade föreskrifter om
basal hygien i vård och omsorg. SFVH har fått möjlighet att yttra sig över remissen. Styrelsen
har gett medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter. Remissen har funnits
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tillgänglig på www.sfvh.se från den 16 februari 2013 till den 15 mars 2013. Styrelsen har
sammanställt inkomna svar och skickat svar till Socialstyrelsen den 18 mars 2013. SFVH:s
svar baseras på synpunkter som inkommit från föreningsmedlemmar.
Bilagor till remiss och svar från SFVH
Socialstyrelsens föreslag till föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
Konsekvensutredning
Sändlista
Sammanställning och svar från SFVH
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att 2012 års resultat visar att föreningens
sparkapital minskar. Elisabeth presenterade prognos för 2013 års studiedagar som preliminärt
kommer att ge ett litet överskott som stärker föreningens kapital.
§5
SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro
Styrelsen ägnade tid åt praktisk genomgång och planering inför 2013 års studiedagar som
kommer att äga rum på Conventum i Örebro. Program och upplägg för studiedagarna är
publicerade på www.sfvh.se.
§6
Årsmöte 2013
Styrelsen gick igenom praktiska detaljer och planering inför årsmötet.
§7
Övrigt
Inga övriga frågor denna gång
Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.
Datum för kommande styrelsemöte
2013-04-22 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS
2013-06-04 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS
2013-08-28 kl. 10:00 – 16:00, Travenfelt, SLS
Möte med sektionerna
2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen.
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 – 7 november
2013, Danmark.
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