Motion till Svensk Förening för Vårdhygien
Att behandlas vid årsmöte april 2012

Internationell grupp med uppgift att främja kontakterna mellan
SFVH och nordiska samt internationella sammanslutningar inom
det vårdhygieniska området
SFVH har sedan föreningen startades för mer än 40 år sedan haft täta kontakter
med andra sammanslutningar inom det vårdhygieniska området. SFVH var en av
en handfull föreningar som initierade International Federation for Infection
Control (IFIC). Det nordiska samarbetet har också varit livligt: styrelsen för
SFVH har varit representerad vid de årliga konferenser som våra
systerorganisationer i Danmark och Norge håller. Dessa kontakter har haft stor
betydelse för kunskapsutbyte och samordning av vårdhygienisk kompetens.
Under senare år har styrelsen för SFVH inte mäktat med att upprätthålla dessa
kontakter. Viss verksamhet har bedrivits via Smittskyddsinstitutet som dock är
en myndighet och inte har eller ska ha uppdraget att företräda föreningen.
Styrelsen för SFVH har de två senaste åren inte skickat delegat till IFIC, och
heller inte utsett någon ersättare bland de föreningsmedlemmar som ändå
deltagit i federationens möten.
Styrelsen för SFVH har inte deltagit aktivt i bildandet av det europeiska nätverket
för infektionskontroll, EUNETIPS, och även där har man underlåtit att utse
representant bland föreningsmedlemmar som varit närvarande vid möten.
Styrelsen för SFVH har inte heller upprätthållit de skandinaviska kontakterna
genom att sända representant till årliga konferenser, trots att gäster från Norge,
Danmark, Finland och ibland även Island brukar delta i våra studiedagar.
Vi anser att dessa brister måste åtgärdas snarast. Vi har förstått att uppgifterna
för styrelsen ökat, och att man därför har flyttat över vissa arbetsuppgifter på
stående arbetsgrupper såsom den för studiedagarna. Vårt förslag är därför att
styrelsen tillsätter en internationell grupp på 1-3 personer varav en
styrelsemedlem, med uppgift att upprätthålla föreningens internationella
samarbete bl a genom att utse delegat vid årsmöten i IFIC, EUNETIPS och i
övrigt främja kontakterna med omvärlden.
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