Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2011-03-31 kl. 10:00 – 16:30.
Plats: Läkaresällskapet, Travenfelt, Stockholm
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 kommer att skickas ut för godkännande
inför nästa styrelsemöte den 10 april. 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
Inkommen motion
En motion, S118, har inkommit den 14 mars 2011 till styrelsen från Michael Toepfer,
hygienläkare vid Landstinget i Jönköpings län. I motionen framkommer det önskemål om
revision av SVFH:s rekommendationer om vårdhygieniska åtgärder vid Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom (CJD). Det nuvarande vetenskapliga och erfarenhetsmässiga kunskapsläget behöver
undersökas och rekommendationerna anpassas därefter. Michael föreslår att en arbetsgrupp
tillsätts. Styrelsen diskuterade finner att det är angeläget att revidera dokumentet som är från
år 2006. Styrelsen tillstyrker motionen och kommer att föreslå att årsmötet bifaller den.
Styrelsen kommer att föreslå att Michael Toepfer blir sammankallande för arbetsgruppen.
Remiss från Socialstyrelsen
Inkommen remiss från Socialstyrelsen angående S119_Begrepp inom nutritionsområdet
Socialstyrelsens dnr 6.8-9567/2011. SFVH har fått möjlighet att yttra sig över
Socialstyrelsens remiss och medlemmarna välkomnas att inkomma med synpunkter till
styrelsens brevlåda senast 25 april. SFVH kommer att lämna svaret till Socialstyrelsen senast
den 29 april 2011. Synpunkter skickas till styrelsen@sfvh.se
§4
SFVH:s studiedagar 2011
Mari Banck rapporterade att studiedagarna pågår enligt plan. Eftersom vi fick problem med
vår hemsida under den mest intensiva anmälningstiden beslutade styrelsen att förlänga
anmälningstiden från den 15 mars till den 30 mars. Styrelsen ägnade tid åt att gå igenom
förberedelserna enligt framtagen checklista för studiedagarna.
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§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 10 april 2011.
Dokumentet kommer att läggas ut på www.sfvh.se när det är fastställt.
§6
Hemsidan
www.sfvh.se har legat nere från den 15 mars till den 21 mars 2011. Det visade sig att det var
problem med domännamnet. Intensiv kontakt med Loopia bidrog till att problemet gick att
lösa. Att hemsidan låg nere ställde till problem för alla som önskade komma in och läsa på
hemsidan och anmäla sig till studiedagarna i Örebro 11-13 april.
§7
Rapportering från arbetsgrupper
Svenska Hygienpriset 2011
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen. Inger Spencer och Birgitta rapporterade att
arbete pågår enligt plan. Blankett för nominering till Svenska Hygienpriset 2011 ligger ute på
www.sfvh.se sedan februari. Sista dag för nominering var 12 mars och det hade då kommit in
32 nomineringar, vilket kan jämföras med år 2010 då det kom in 30 nomineringar och år 2009
då det var 80 nomineringar. Arbetsgruppen träffades den 30 mars och utsåg årets pristagare.
Pristagarna kommer att presenteras på SFVH:s studiedagar på Conventum i Örebro 11-13
april 2011. Prisutdelare är Marie-Louise Forsberg - Fransson, landstingsråd i Örebro.
Nationellt protokoll för hygienrond vid sjukhusansluten verksamhet
Kia Karlman, sammankallande för arbetsgruppen. Prototyp av protokollet testas nu på
pilotavdelningar. Arbete pågar enligt projektplan. Vid studiedagarna år 2011 kommer gruppen
att ge en presentation av sitt arbete.
Nationell städgrupp
Ulrika Ransjö, ordförande. Arbetsgruppen planerar att lägga fram en slutversion till SFVH:s
studiedagar år 2012. Redan vid studiedagarna år 2011 kommer gruppen att ge en kort
presentation av sitt arbete.
SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen)
Med anledning av inkommen skrivelse från Mikael Zimmerman beslutade styrelsen den 25
februari år 2011att inte godkänna inkomna dokument och styrelsen återremitterar frågan för
att se över alla dokument som ingår i SODA enligt ovan till arbetsgruppen. Publicerade
SODA dokument på www.sfvh.se kommer att tas bort tills de ändrats. Dokument som ändras
förses med nytt versionsnummer. Kontakt är tagen med ordförande för SODA arbetsgruppen,
Catarina Åneman.
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HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)
Inger Spencer, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att arbete pågår enligt projektplan.
Vid studiedagarna år 2011 kommer gruppen att ge en presentation av sitt arbete.
§8
Övriga frågor
Rapport från tf kassör
Ann Tammelin som är tillförordnad kassör informerade att medlemsregistret är genomgånget;
personer som inte betalade medlemsavgift 2009 är borttagna från registret. Medlemmar som
inte tillhör någon sektion är fakturerade medlemsavgift för 2011, liksom de som tillhör
Läkarsektionen och Leverantörsgruppen. Bokföringen för år 2010 är klar. Föreningens
ekonomi ligger enligt plan.
Fortbildningsbidrag
En förfrågan har inkommit via mail till styrelsen den 17 mars 2011 från Mall Kriisa,
överläkare, Vårdhygien Stockholms län. Mall ställer en fråga om estniska kollegor kan ansöka
om reduktion av konferensavgift på SFVH:s studiedagar för att där få möjlighet till
fortbildning. Mall kan ställa upp som tolk och lots åt estnisk kollega eller sjuksköterska som
skulle kunna närvara vid våra studiedagar. Styrelsen kan idag inte bevilja reduktion till
enskilda deltagare och studenter för att få tillgång till fortbildning på SFVH:s studiedagar.
Styrelsen uppmanar deltagare och studenter att söka stipendier från andra redan etablerade
fonder med utbildningsändamål.

Datum för kommande styrelsemöten
2011-04-10 kl 13:00-17:00 Örebro
2011-05-30 kl 10:00-16:00 Läkaresällskapet, Travenfelt
2011-09-01 kl 10:00-17:00 Lokal ej klar
Möte med sektionerna
2011-09-02 kl 10:00-16:00 Lokal ej klar
Kommande utbildningsdagar för 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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