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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2017-04-03 

 

Plats: Sandgärdsgatan 32, Västerås. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Eva Palm, Carina Hartmann, Elisabeth 

Eriksson Gebring, Pontus Lomvall, Monica Palmö, Maria Tholander-Hasselrot och Carin 

Jakobsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 7 mars 2017 godkändes av styrelsen. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Hygiendagarna 2017 

Hygiendagarna kommer att hållas i Västerås 4 – 6 april. Styrelsen ägnade tid åt att stämma av 

förberedelsearbetet med programinnehåll, programbok, lokaler, måltider etc. 

 

Hygiendagarna 2018 

Alternativa orter/konferensanläggningar diskuterades. Slutgiltigt val kommer att presenteras 

vid årsmötet 2017. 

 

SIS 

Under 2017 har 21 remisser inkommit varav fem sedan föregående styrelsemöte. De som har 

vårdhygienisk relevans publiceras på hemsidan. Kommentarer skickas till Carina Hartmann 

som sammanställer SFVH:s svar till SIS. 

 

Arbetsgrupper 

Ny arbetsgrupp 

Styrelsen fastställde projektplan för arbetsgruppen HOBIT (Hygienombuds/hygienansvarigs 

beskrivning i svensk tandvård). Publiceras på www.sfvh.se /Om SFVH/Arbetsgrupper. 

Yvonne Andersson är sammankallande. 

Syftet med gruppens arbete är att få en samsyn på hygien och öka följsamheten till 

hygienrutiner, att få tillgång till riktlinjer och checklistor för mätning av hygien och att i 

förlängningen få nationella hygienriktlinjer för svensk tandvård. Gruppens mål är en tydlig 

arbetsbeskrivning för hygienombud inom tandvården samt checklistor för mätning av 

följsamhet till rengöringsprocesser gällande instrument, maskiner och ytor på behandlingsrum 

före, under och efter tandbehandling.  

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. Gruppen är i slutfas 

inför utdelning av priset under Hygiendagarna 2017. 
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Utbildningar inom det vårdhygieniska området 

Information om utbildningar inom det vårdhygieniska och näraliggande områden kan 

förmedlas genom Nyhet på www.sfvh.se. Utbildningarna ska vara riktade till breda grupper 

såväl geografiskt som professionellt. Vi avstår från att starta en särskild ”utbildningssida” och 

har inte ambition att vara heltäckande. 

 

Jurygrupp för SFVH:s resestipendium 

Till medlemmar i juryn för SFVH:s resestipendium har utsetts Eva Melander, docent vid 

Lunds universitet, Mikael Zimmerman, docent vid Karolinska Institutet och Ulrika Grönlund, 

docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

29/5 Fatburen, Magnus Ladulåsgatan, Sthlm. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

7/9 2017, lokal meddelas senare. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade verksamhetsårets sista 

styrelsemöte. 

http://www.sfvh.se/

