Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2011-04-10 kl. 13:00 – 17:00.
Plats: Scandic Grand hotell, Örebro
Närvarande: Ann Tammelin, Inger Spencer, Mari Banck, Birgitta Lönnberg, Jeanette
Charpentier .
Förhindrade: Heinrich von Fircks, Ingemar Qvarfordt och Annika Rodert
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från den 25 februari och 31 mars kommer att skickas ut via
mail för godkännande. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen presenterades och
godkändes.
§2
Genomgång av ärendelista
Genomgång av ärendelistan. Det är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan
styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.
§3
Inkomna skrivelser och remisser
Inbjudan att delta i SKLs och SMIs Nationella Handhygienprojekt
En förfrågan har inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Smittskyddsinstitutet (SMI) att delta i Nationella Handhygienprojekt.
Sedan hösten 2011 erbjuder SKL samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvård, inom
kommuner och landsting, en punktprevalensmätning av följsamheten till Basala Hygienrutiner
och Klädregler (PPM-BHK). Denna kommer att genomföras två gånger per år, vår och höst.
För att också kunna erbjuda stöd i form av en implementerings- och förbättringsmodell
initierar SKL och SMI nu detta gemensamma projekt för att anpassa WHO-modellen till
svenska förhållanden. Intresserade representanter från Svensk Förening för Vårdhygien
(SFVH), Patientsäkerhetsnätverket på SKL, Smittskyddsläkarföreningen och MAS/MARnätverken inbjuds att delta i detta arbete. Mellan fyra och sex personer från respektive
organisation behövs till arbetsgrupperna. Styrelsen beslutade att delta i arbetet. Information
kommer att läggas ut på www.sfvh.se . Medlemmar som önskar delta i arbetet som SFVHrepresentanter kan anmäla sitt intresse genom e-post till sfvh@styrelsen.se. Intresseanmälan
ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2011.
§4
SFVH studiedagar 2011
Mari Banck rapporterade att planeringen för studiedagarna pågår. Under den mest intensiva
anmälningsperioden till årets studiedagar fick SFVH problem med hemsidan som kunde inom
några dagar öppnas upp igen. Det innebar att styrelsen fick förlänga anmälningstiden från den
15 mars till den 30 mars. Styrelsen ägnade tid åt att gå igenom förberedelser enligt framtagen
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checklista. Annika Andersson från Bokningsbolaget anslöt till styrelsemötet för genomgång
av praktiska detaljer kring studiedagarna på Conventum.
§5
Samverkansformer med företag
Jeanette Charpentier har tagit fram underlag för samverkansformer mellan SFVH och företag.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 30 maj 2011. Dokumentet
kommer att läggas ut på www.sfvh.se när det är fastställt.
§6
Övriga frågor
Genomgång med revisor Birgitta Fryklund
Styrelsen gick igenom SFVH:s räkenskaper inför kommande årsmöte.
Datum för kommande styrelsemöten
2011-05-30 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
2011-09-01 kl 10:00-17:00 Travenfelt
Möte med sektionerna
2011-09-02 kl 10:00-16:00, Travenfelt
Kommande utbildningsdagar hos systerföreningar
Kommer att publiceras senare
Kommande konferenser
IFIC (International Federation of Infection Control) Venedig 12-15 oktober 2011,
info@theific.org.

Ordförande Ann Tammelin tackade deltagarna och avslutade mötet.
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