Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte
Ärende: Styrelsemöte
Plats: Umeå Folkets Hus
Tid: söndagen den 9 mars 2014 kl. 15:00 – 19:00.
Närvarande: Ann Tammelin, Anne Clöve, Elisabeth Gebring, Ingrid Olsson, Katja Urwitz
Iversen, Lena Engman, Birgitta Lönnberg, Monica Palmö och Mari Banck.
§1
Föregående minnesanteckningar
Ann Tammelin hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 12
februari 2014 som tidigare godkänts av styrelsen finns tillgängliga på www.sfvh.se.
Agenda som tidigare gått 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
Remisser från SIS
Det har kommit in nio remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Katja
Urwitz Iversen, SFVH:s remisshandläggare har till denna gång besvarat sju remisser enligt
SFVH:s remissrutin. Lista på inkomna remisser bifogas som bilaga i minnesanteckningarna
och arkiveras enligt SFVH:s remissrutin.
Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit denna gång till styrelsen.
§4
Ekonomi
Elisabeth Gebring, föreningens kassör redovisade utfall och prognos för föreningen.
§5
Planering inför SFVH hygiendagar den 10-12 mars 2014 i Umeå
Styrelsen ägnade tid åt stundande hygiendagar enligt framtagen checklista.
§6
Årsmöte 2014
Styrelsen gick igenom praktiska aktiviteter gällande årsmöte som kommer att äga rum den 11
mars 2014.
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§7
Övriga frågor
SFVH hygiendagar 2015
Styrelsen samtalade om lämplig tidpunkt för nästa års hygiendagar. Förslag är att
hygiendagarna äger vecka 16 eller vecka 17. Offertförfrågningar kommer att skickas ut till
lämpliga konferensanläggningar och beslut tas under kommande styrelsemöte under våren.

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöten
2014-04-03 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43,
Stockholm
2014-06-04 kl. 10:00-16:00 Tandläkarförbundets konferenslokal Österlånggatan 43,
Stockholm
Möte med sektionerna
2014-08-29, kl. 10:00-16:00, Södersjukhuset Stockholm
Kommande konferenser
IFIC (International Federation of Infection Control), Malta St. Juliaris 12-15 mars 2014
NFSH, Hamar 14-16 oktober 2014/ Katja Urwitz Iversen åker från styrelsen
DKCS 29 - 30 oktober 2014/ Monica Palmö åker från styrelsen
Nordiska Hygienkonferensen, 10 - 12 september 2014, Svenska mässan Göteborg
Internationella och nordiska föreläsare. Smittskydd/vårdhygien - ett område i rörelse
Programmet innehåller många av de utmaningar som vi står inför idag såsom:
• förändringsarbete och implementering
• multiresistenta bakterier i vården inom och utanför sjukhusen
• indikatorer och förbättringsarbete
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