Minnesanteckningar från SFVH s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte 2010-01-20 kl 10:00-17:00
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.
Närvarande: Ann Tammelin, Jeanette Charpentier, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg,
Inger Spencer, Gunilla Prejer och Mari Banck
Förhindrad: Heinrich von Fircks och Raija Helisoja.
§1
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckning från 12 december 2009 som tidigare gått ut till styrelsen
godkändes och lades till handlingarna. Agenda för dagen presenterades och godkändes.
§2
Genomgång av ärendelista
Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan styrelsemöten.
Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.
§ 3.
Inkomna skrivelser och remisser
Remisser från SIS har inkommit till SFVH. Remisser går ut till berörda inom föreningen och
besvaras Heinrich von Fircks. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna.
§4
Ekonomisk rapport
Gunilla Prejer gav en kort ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är god. Kassörens
rapport redovisas inte i minnesanteckningarna utan ligger som underlag till revisorns arbete.
§5
SFVH hemsidan
Jeanette Charpentier rapporterade att arbetet med hemsidan pågår enligt plan. Sektionernas
webredaktörer har erbjudits två utbildningstillfällen den 29 april och den 27 oktober 2009.
Ytterligare ett webmöte är planerat den 20 maj 2010. Styrelsen ägnade tid till att gå igenom
SFVH hemsida som har fått ett positivt mottagande av medlemmarna. Styrelsen kom fram till
att det är viktigt att sektionernas sidor innehåller uppdaterad basinformation för att nå ut med
rätt information till dem som besöker hemsidan. Med basinformation för sektion menas:
information om namn och kontaktuppgifter på styrelsen, medlemskap och
medlemsinformation. En stuktur finns uppbyggd för sektionen och den ska uppdateras med
sektionens material fortlöpande av sektionens webansvarige.
Medlemskap i SFVH diskuterades och styrelsen kom fram till att det finns behov av ett
förtydligande om hur ansökan om medlemskap till SFVH sker och att man måste vara
medlem i moderföreningen för att kunna bli medlem i en sektion. För att föreningens kassör
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ska kunna skapa ett heltäckande och aktuellt medlemsregister kommer en excelfil skickas ut
till varje sektions sekreterare där hon/han ombeds fylla i uppgifter om sektionens medlemmar.
§6
Logga för SFVH och sektioner
Ann Tammelin har skickat in ansökan om utökat varumärke för föreningen av tillägg av text
till bilden (handen med droppen) och sektionerna inom SFVH till Patent- och
registreringsverket.
§7
Revidering av SFVH stadgar
Gunilla Prejer redovisade framtaget underlag för revidering av stadgar. Styrelsen tog del av
föreslagna ändringar och diskuterade detta. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att besluta
om föreslagna stadgeändringar.
§8
Start av ny arbetsgrupp
Ingemar Qvarfordt har fått en förfrågan från Västra Götaland som haft gemensamt möte där
det framkom önskemål om att sänka tvättemperatur och kemikalieanvändning både ur
kostnadssynpunkt och ur miljösynpunkt. Förslaget från Västra Götaland är att starta en
arbetsgrupp i ämnesområdet som utgår från SFVH. Styrelsen föreslog att om behov uppstår
av att bilda en arbetsgrupp, används rutinen för start av arbetsgrupp som finns beskriven på
www.sfvh.se under mappen dokument. Där finns även mall för start av projekt. Styrelsen
meddelar intresserade i Västra Götaland och rutin för detta.
§9
Nordiskt möte 25- 26 februari 2010
Norge är hittills det enda land som anmält intresse att delta på nordiskt möte med SFVH s
styrelse. Ann skickar ut en påminnelse till de olika föreningars styrelse i norden om inplanerat
mötet. SFVH kommer att vara värd för mötet som kommer att äga rum i Stockholm.
Anmälan är senast den 31 januari för att ge utrymme för styrelsen att planera inkomna förslag
till övriga punkter nästa telefonmöte med styrelsen den 15 februari.
§10 Rapportering från arbetsgrupper:
Arbetsgrupp Hygienpriset 2010
Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen rapporterade att informationsblad för
nominering till Svenska Hygienpriset 2010 nu är färdigt och utskickat. Birgitta rapporterade
att Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och Landsting kommer att dela ut hygienpriset på
SFVH studiedagar 20 april 2010. Nomineringsbladet kommer att läggas ut på www.sfvh.se
under februari.
Nationellt Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning
Ann Tammelin har fått en förfrågan från arbetsgruppen om att de har önskemål om att träffa
styrelsen för att stämma av arbetsgruppens arbete med att ta fram Nationellt
SAIC Swedish Association for Infection Control
Org. nr: 802438-1702
Bankgiro: 5396-3690
www.sfvh.se

Hygienrondsprotokoll för slutenvårdsavdelning. Styrelsen ser positivt på träff med
arbetsgruppen. Kontakt tas med arbetsgruppen.

HITÅT (Hygien i Tandvården, åtgärder och tankar)
Inger Spencer är ordförande i arbetsgruppen. Inget nytt att rapportera denna gång.
SFVH s studiedagar 2010
Mari Banck rapporterade om arbetet fortgår enligt plan med att ta fram föreläsare. Program
för årets studiedagar som snart är fastställt visades för styrelsen och godkändes.
Inbjudan till att sektionerna kan uppmärksamma och dela ut stipendier på årsmötet kommer
att skickas ut till respektive sektion. Inbjudan till Nordiska gäster samt hedersmedlemmar
kommer att skickas ut under februari. Material om studiedagar kommer att läggas ut 15
februari på www.sfvh.se.
SODA (Spol- och Diskdesinfektor arbetsgruppen) - Utbildning
Mari Banck som är sammankallandeför arbetsgruppen för utbildningsdelen i SODA. Mari gav
en kort rapport om hur arbetet fortskrider med att ta fram Nationell utbildningsplan för Hälsosjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion, ”Körkort för spol- och
diskdesinfektorer. Fyra ämnesområde har skickats till Catarina Åneman som befinner sig i
Australien för att fakta granskas utbildningsmaterialet. Arbetsgruppen kommer fortlöpande
skicka utbildningsmaterial till styrelsen för godkännande. Utbildningsmaterialet kommer att
läggas ut på www.sfvh.se under våren och visas på SFVH s studiedagar.
BOV (byggegenskap och vårdhygien)
Rolf Lundholm är ordförande för arbetsgruppen. Dokumentet är nu färdigställt och skickas till
styrelsen för godkännande. BOV kommer att läggas ut under våren på www.sfvh.se och visas
på SFVH s studiedagar.
§11
Övriga frågor
Ny konferensanläggning
Jeanette Charpentier får i uppdrag av styrelsen att kontakta bokningsbolaget för
kostnadsförslag för konferensanläggning för inplanerade studiedagar 11-13 april 2011.
Datum för kommande styrelsemöte
2010-01-21, kl 10:00-16:00. Läkaresällskapet möte med sektionsstyrelsernas representanter
2010-02-15, kl 09:00-11:00 OBS Telefonmöte
2010-03-29, kl 10:00-17:00. Läkaresällskapet
2010-04-18, kl 13:00Södertälje OBS Boka inför studiedagarna
2010-06-04, kl 10:00-17:00 Läkaresällskapet
2010-08-31, kl 10:00-17:00 Återkommer
Möte med nordiska vårdhygieniska föreningar och SFVH styrelse
2010-02-25 – 02-26, kl 12:00-13:00. Hotell Nordic Sea i Stockholm.
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Möte med sektionerna
2010-08-31, kl 10:00-16:00 Återkommer ang. lokal

Kommande utbildningsdagar för systerföreningar
Är under framtagande.
Kommande konferenser
IFIC congress, Cape Town, South Africa 2010-08-28 – 2010-09-01
http://www.theific.org/scholarship2010a.asp

Ordförande Ann Tammelin avslutade mötet.
Mari Banck
Sekreterare för SFVH styrelse
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