
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2017-12-18 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Carina Hartmann, Pontus Lomvall, Monica 

Palmö, Maria Tholander-Hasselrot, Gunnar Hagström och Carin Jakobsson. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 9 november 2017 godkändes. Publiceras på 

www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Adjungering 

Lena Engman har meddelat att hon pga sjukdom inte kan delta i styrelsearbetet. Fram till 

årsmötet 2018 adjungeras därför Elisabeth Eriksson Gebring och Eva Palm till styrelsen. 

Elisabeth sköter kassörssysslorna och Eva tar hand om utställande företag inför och under 

Hygiendagarna 2018. 

 

Hygiendagarna 2018 

Hålls i Västerås 20 – 22 mars på Aros Congress Center. Planering av programinnehåll. 

 

Skrivelse från Svenska Hygienläkarföreningen 

SFVH har fått en skrivelse från Svenska Hygienläkarföreningen där man ber att SFVH står 

för kostnaden - 2.900:- - för den lokal där SHLF ska hålla sitt årsmöte 2018. Styrelsen 

beslutar att SFVH står för hälften av kostnaden vilket meddelas SHLF (Ingemar Qvarfordt 

och Ann Tammelin deltog inte i detta beslut pga. jäv). 

 

SIS 

Remisser 

Under 2017 har 78 remisser inkommit varav 5 sedan föregående styrelsemöte. Lista över 

samtliga remisser med länkar till dem som har vårdhygienisk relevans publiceras på 

webplatsen www.sfvh.se / Om SFVH / Standardiseringsarbete. Kommentarer skickas till 

Carina Hartmann som sammanställer SFVH:s svar till SIS. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten kommer att inrätta en Samverkansgrupp för vårdhygieniska 

frågor. Gruppen ska fungera som en dialoggrupp för att förmedla sjukvårdens och omsorgens 

intressen och behov till Folkhälsomyndigheten samt främja den lokala och nationella 

förankringen av myndighetens arbete. SFVH har fått möjlighet att nominera två 

hygiensjuksköterskor och två tandvårdsmedarbetare till gruppen. FoHM utser en av de två 

nominerade i vardera kategorin. 

SFVH har nominerat Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset; Ann-Christin Johannsson, hygiensjuksköterska Region Halland; Inger 

Spencer, tandsköterska och hygienansvarig vid Folktandvården VGR; samt Carin Jacobsson, 

tandsköterska Region Gotland. 
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Internationellt arbete 

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid EUNETIPS möte i London den 7 december. Mer 

information finns på EUNETIPS webplats som nås via www.sfvh.se. 

De nordiska systerorganisationerna har inbjudits till Hygiendagarna 2018. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 HOBIT (Hygienbeskrivning i tandvården). Arbete pågår. Yvonne Andersson är 

sammankallande. 

 Hygienpriset 2018. Inger Spencer är sammankallande. Arbete pågår. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

10/1 och 14/2 2018 på Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Sthlm samt 19/3 2018 på ACC, 

Västerås. Möte med sektionsstyrelserna planerat till 5/9 2018. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen för det gångna året, avslutade 

styrelsemötet samt önskade God Jul och Gott Nytt År. 

http://www.sfvh.se/

