
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-12-07 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Eriksson Gebring, Maria Tholander-

Hasselrot, Eva Palm, Monica Palmö och Carin Jakobsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 7 november 2016 godkändes av styrelsen. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

SIS 

Under 2016 har SFVH fått totalt 85 remisser. Sedan föregående styrelsemöte har 4 remisser inkommit. 

Dessa publiceras på hemsidan. Kommentarer skickas till Carina Hartmann som sammanställer SFVH:s 

svar till SIS. Nyhetsbrev ska skickas till prenumeranterna varje gång en remiss publiceras på 

hemsidan. 

 

Nationella gruppen för vårdhygienfrågor på humansidan 

Gruppen har haft två möten under hösten – 13 september respektive 28 november. SFVH 

representeras av Ingemar Qvarfordt och Ann Tammelin. De fastställda minnesanteckningarna från 

höstens första möte publiceras på www.sfvh.se / Om SFVH / Nationell grupp för vårdhygienfrågor. 

 

Remisser 

Socialstyrelsen 

Vi har fått en remiss gällande ny föreskrift om vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete 

(föreskrift som ska ersätta Lex Maria). Remissen publiceras på www.sfvh.se och medlemmar 

uppmuntras inkomma med synpunkter. 

 

SFVH:s resestipendium 

Tre personer som alla är medlemmar i SFVH ska utses till stipendiejuryn. Kriterier: Varje jurymedlem 

ska ha erfarenhet och kunskap inom ämnesområdet vårdhygien. Varje jurymedlem ska ha vetenskaplig 

skolning på minst nivån master. Inom juryn ska finnas kompetens avseende vårdhygien inom 

tandvård, steriliseringsverksamhet, vård och omsorg samt veterinärmedicin. Uppmaning att nominera 

jurymedlemmar publiceras på www.sfvh.se. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

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

sammankallande. Arbete pågår. 

 Svenska Hygienpriset 2017. Inger Spencer är sammankallande. Arbete pågår. Uppmaning om 

att nominera pristagare publiceras på hemsidan. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

12/1 och 9/2 2017 på Tandläkarförbundet, Sthlm, 7/3 i Fatburen, Magnus Ladulåsgatan, Sthlm, 3/4 i 

Västerås och 31/5 på Tandläkarförbundet, Sthlm. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

7/9 2017, lokal meddelas senare. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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