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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2018-06-13 

 

Plats: Rosenblad, Fatburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Carina Hartmann, Gunnar Hagström, 

Maria Smedéus, Annika Samuelsson och Daniel Rulli. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 9 maj 2018 godkändes. Publiceras på www.sfvh.se / 

Styrelse. 

 

Hygiendagarna 2019 

Inledande planering och diskussion av program inför Hygiendagarna 9 – 11 april 2019. 

 

SIS 

Remisser 

Under 2018 har 36 remisser inkommit. Av de 12 som inkommit sedan föregående 

styrelsemöte har vi avstått från att besvara tio; två är publicerade så att medlemmarna kan 

lämna synpunkter. Lista över samtliga remisser med länkar till dem som har vårdhygienisk 

relevans publiceras på webbplatsen www.sfvh.se / Om SFVH / Standardiseringsarbete. 

Kommentarer skickas till Carina Hartmann som sammanställer SFVH:s svar till SIS. 

 

Uppdrag från årsmötet 

Årsmötet 2018 uppdrog åt styrelsen att skriva en rekommendation till landets vårdgivare att i 

sina ledningssystem beskriva om och när patientens personliga assistent/er kan delta i 

omvårdnaden och vilka villkor som då gäller. Ett dokument är framtaget. Detta publiceras på 

webbplatsen www.sfvh.se samt distribueras till samtliga vårdhygieniska enheter, 

Smittskyddsläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL för kännedom. 

SKL ombeds även att tillgängliggöra dokumentet för vårdgivarna. 

 

GDPR 

Information med denna lydelse har lagts ut på webbplatsen www.sfvh.se: 

”Föreningens styrelse för en förteckning över föreningens medlemmar. Förteckningen 

innehåller uppgifter om varje medlems namn, bostadsadress, e-postadress, arbetsplats och 

medlemsnummer. Syftet med förteckningen är att kunna administrera medlemskap. 

Uppgifterna lagras så länge som du är medlem. Du har rätt att få information om vilka 

personuppgifter som vi registrerat om dig. Är de felaktiga eller ofullständiga kan du begära att 

få dem rättade. Maila till styrelsen@sfvh.se om du vill få information om dina uppgifter.” 

 

Information med denna lydelse har skickats ut i föreningens nyhetsbrev: 

”SFVH har en förteckning över dem som prenumererar på detta nyhetsbrev. Förteckningen 

innehåller uppgifter om e-postadresser till samtliga prenumeranter. Du har rätt att få 

information om vilka uppgifter som vi registrerat om dig. Är de felaktiga eller ofullständiga 

kan du begära att få dem rättade. Maila till styrelsen@sfvh.se om du vill få information om  
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dina uppgifter. Maila också till samma adress om du vill avsluta prenumerationen på 

nyhetsbrevet. 

 

Arbetsgrupper 

Pågående grupper 

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

sammankallande. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

4/9, 1/10, 7/11 och 5/12 2018 samt 8/1 2019 i Fatburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, 

Stockholm. Möte med sektionsstyrelserna 5/9 2018 i Fatburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade styrelsemötet. 


