Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-08-30
Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm.
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Maria
Tholander-Hasselrot, Monica Palmö och Carin Jakobsson.
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 30 maj 2016 godkändes av styrelsen. Publiceras på
www.sfvh.se / Styrelse.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har bildat en ”Arbetsgrupp för nationell samordning av screening av MRB”
och inbjudit SFVH att delta med fyra representanter i gruppen. SFVH kommer att representeras av
hygiensjuksköterskorna Christina Stamm och Eva Davidsson samt hygienläkarna Per Holmblad och
Carin Gebäck.
IVO
SFVH skickade i mars 2016 en skrivelse till IVO angående ansvaret för vårdhygienisk standard på
patienthotell. IVO har besvarat skrivelsen. SFVH:s skrivelse och IVO:s svar publiceras på
www.sfvh.se.
SIS-remisser
Det har kommit in 13 remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte, totalt 36 hittills
under året. Dessa har hittills distribuerats via sektionerna till föreningsmedlemmar men kommer nu
läggas ut på hemsidan. Medlemmarnas synpunkter skickas som tidigare till Carina Hartmann som
besvarar remisserna till SIS. Lista över mottagna remisser publiceras på www.sfvh.se. Remissvar med
kommentarer tillhandahålls av Carina Hartmann.
Internationellt
Ingemar Qvarfordt kommer att representera SFVH vid Norsk forum for smittevern i helsetjenestens
studiedagar i Bergen den 19 – 21 oktober och Elisabeth Gebring vid Dansk Selskab for
Centralsterilisering og Sygehushygiejnes studiedagar i Nyborg Strand 9 – 10 november.
Arbetsgrupper
 Luftfuktighet. Anita Johansson är kontaktperson. Slutversion av dokumentet har överlämnats
till styrelsen för genomläsning.
 BOV. Rolf Lundholm är sammankallande. Styrelsen har lämnat synpunkter till arbetsgruppen
som gjort vissa revideringar utifrån dessa. Dokumentet publiceras inom kort på www.sfvh.se.
 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
12/10, 7/11 och 7/12 2016 samt 12/1, 9/2, 7/3, 3/4 och 31/5 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.

