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Riktlinje för internationellt arbete inom SFVH
SFVH har en ambition att främja internationellt samarbete inom vårdhygien.
En styrelsemedlem har ansvar för internationella kontakter och är kontaktperson mot de nordiska
systerföreningarna, IFIC (International Federation of Infection Control) och EUNETIPS
(European Network to Promote Infection Prevention for Patient Safety).

Nordiska systerföreningar
Kontakt och samarbete med de nordiska systerföreningarna är en viktig del av SFVH:s
internationella engagemang.
SFVH bjuder in styrelserna för de nordiska vårdhygieniska systerföreningarna i Norge, Finland
och Danmark till hygiendagarna i Sverige och står då för konferensavgift, mat och logi för en
styrelsemedlem från respektive systerförening.
SFVH står för resekostnad för styrelsemedlem som deltar som inbjuden representant för SFVH:s
styrelse till nationella hygienkonferenser anordnade av de nordiska systerföreningarna.

IFIC
•
•
•
•

SFVH är medlem i IFIC.
SFVH strävar efter att delta i IFIC:s årsmöten.
Styrelsen ska verka för att SFVH i förekommande fall anordnar/deltar i så kallade Member
Society Session vid kongress anordnad av IFIC
SFVH bidrar årligen med 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond.

EUNETIPS
•
•

SFVH är medlem i EUNETIPS
SFVH strävar efter att delta i EUNETIPS medlemsmöten.

När styrelsemedlem inte har möjlighet att delta i årsmöte i IFIC eller medlemsmöte i EUNETIPS
kan annan föreningsmedlem utses av SFVH:s styrelse efter förslag från sektionerna eller enskild
medlem.
SFVH finansierar inte deltagande i dessa möten varken för styrelse- eller föreningsmedlem. Efter
beslut i styrelsen kan dock föreningen, med hänsyn tagen till SFVH:s aktuella ekonomiska
situation, undantagsvis stå för hela eller delar av kostnaden.

