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Daniel Rulli har även arbetat i huvudföreningens styrelse.  
 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 4 fysiska möten samt 3 telefonmöten under 2018, samtliga protokollförda. 
 

Möte med sektionsstyrelserna 

Moderföreningens styrelse har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna den 5 

september 2018 i Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter. 
 

Moderstyrelsen har haft 6 styrelsemöten samt ett antal telefon- och mailkontakter under 

året. Personer i styrelsen har bl.a. medverkat till att planera programpunkter till 

studiedagarna 2019.  
 

Arbetsgrupper 

Projektgruppen HOBIT (Hygienombuds/hygienansvarigs beskrivning i svensk tandvård) har 

under året träffats vid 4 tillfällen varav ett tillfälle har varit internat i Skövde. 

Gruppen har i sitt arbete med att ta fram riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård 

arbetat individuellt med olika delar mellan de fysiska träffarna. Arbetet har fortlöpt väldigt 

bra och ett första dokument från detta arbete kommer att presenteras under Hygiendagarna 

2019. 
 

Projektgruppen HOBIT har bestått av: 

Yvonne Andersson, drift- och försörjningsansvarig Folktandvården Uppsala 

Inger Spencer, hygienansvarig Folktandvården Västra Götaland 

Åsa Göransson, hygiensjuksköterska Vårdhygien Skåne 

Ann-Christine Bolle, kvalitetstandläkare Praktikertjänst 

Pia Skott, tandläkare tandvårdsstrateg Folktandvården Stockholm 

Carin Jakobsson, hygienansvarig Folktandvården Gotland 

 



Tandvårdssektionen 
 

Hygiensymposium 2018 

Under 2018 genomfördes två hygiensymposium. Det ena i Stockholm den 15:e februari och 

det andra i Norrköping den 9:e oktober. 
 

Ekonomi 

Arbetet att få fram en bra medlemsmatrikel och dokumentation angående vår ekonomi och 

budget i sektionen har fortsatt med datorprogrammet Visma. Betalning av medlemsavgift 

via faktura är kopplad till programmet. Det är ett omfattande arbete med fakturering av 

medlemsavgifter p.g.a. att regioner och landsting är dåliga på att märka inbetalningarna med 

fakturanummer eller medlemsnummer. 
 

Medlemsavgiften har varit 100 kronor till sektionen och 200 kronor till huvudföreningen. 

Hela summan 300 kronor betalas till tandvårdssektionen som sen betalar 200 kr per medlem 

till moderföreningen. Från 2019 är medlemsavgiften 150 kronor till Tandvårdssektionen och 

250 kronor till moderföreningen. 

 

Den 31 december 2018 hade föreningen 157 medlemmar, en ökning med 68 medlemmar 

troligtvis beroende på att vi genomfört hygiensymposium vid två tillfällen under året. Iden 

ekonomiska redovisningen nämns 153 medlemmar, detta för att 4st anmälde sig så pass sent 

på året att vi inte kunnat motivera att dessa skulle ha betalat årsavgift så pass nära årsskifte. 
 

Övrigt 

Ledamöter i styrelsen har varit aktiva föreläsare i hygien i samarbete med dentalbranschen 

och de regionala kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund samt föreläsningar ute 

bland tandvårdens större Folktandvårdsorganisationer och andra tandvårdsföretag. 
 

SFVH har en egen hemsida www.sfvh.se där medlemmar kan ta del av huvudföreningens och 

sektionens verksamhet. Dokument för tandvårdsektionens medlemmar finnas tillgängliga 

och uppdateras regelbundet, vilket kan bidra till kvalitetsarbetet inom hygienområdet. 

Medlemsmatrikeln har reviderats, alla gamla medlemmar har tagits bort med tanke på 

GDPR. 

 

 

Stockholm 2019-04-09 

 
Daniel Rulli 

Ordförande Tandvårdssektionen SFVH 


