
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-05-30 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Maria 

Tholander-Hasselrot, Eva Palm, Monica Palmö och Carin Jakobsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 17 april 2016 godkändes av styrelsen. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Verksamhetsplan för 2016-2017 

Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se. 

 

Nyhetsbrev 

Det är nu möjligt att prenumerera på ett nyhetsbrev via www.sfvh.se. Nyhetsbrevet skickas till 

prenumeranterna från web-redaktören då en nyhet publiceras på www.sfvh.se. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

SKL har under perioden 2013-15 granskat över 50 000 vårdtillfällen med hjälp av markörbaserad 

journalgranskning och funnit att vårdrelaterade infektioner är den mest frekventa skadetypen. SKL 

planerar att under år 2016 analysera denna stora databas med fokus på VRI och har därför inbjudit 

SFVH att delta med fyra representanter i en arbetsgrupp. SFVH kommer att representeras av 

hygiensjuksköterskorna Fanny Bergman och Ann-Marie Gustavsson samt hygienläkarna Anders 

Johansson och Birgitta Lytsy. 

 

Hygiensjuksköterskesektionen 

Sektionen antog nya stadgar vid årsmöte 18 april. SFVH:s styrelse beslutade att godkänna sektionens 

nya stadgar. 

 

Inkomna remisser 

SIS 

Det har kommit in 7 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte, totalt 23 hittills under 

året. Dessa distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Carina Hartmann. 

Lista över mottagna remisser publiceras på www.sfvh.se. Remissvar med kommentarer tillhandahålls 

av Carina Hartmann. 

 

Arbetsgrupper 

 Luftfuktighet. Jenny Olofsson är sammankallande. Gruppen är i slutfas. 

 BOV. Rolf Lundholm är sammankallande. Slutversion av dokumentet har överlämnats till 

styrelsen för genomläsning. 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 Vårdhygieniska rekommendationer för hantering av djur i vården. Birgitta Lytsy är 

sammankallande. Arbete pågår. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

30/8, 12/10, 7/11, 7/12 2016 samt 12/1 2017. Samtliga på Tandläkarförbundet, Sthlm. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

31/8 2016, konferensrum Årstafrun, Södersjukhuset, Stockholm. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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