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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2015-06-04 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Peter 

Lundholm, Monica Palmö, Maria Tholander-Hasselrot och Pontus Lomvall. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen till ett nytt arbetsår.  

Föregående minnesanteckningar från den 14 april 2015 godkändes av styrelsen; de har även 

godkänts av de styrelseledamöter som avgick vid årsmötet (Anne Clöve, Lena Engman, Katja 

Urwitz). Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Ärende från Läkarsektionen 

Vid Läkarsektionens årsmöte den 15 april 2015 fattades beslut att lägga till en paragraf (§ 13 

Extra årsmöte) till sektionens stadgar. Enligt samma stadgar (§ 11) ska en ändring av dessa 

godkännas av moderföreningens styrelse. Godkännande är en förutsättning för att årsmötets 

beslut ska träda i kraft. Styrelsen beslutar att godkänna ändringen i Läkarsektionens stadgar. 

 

Ny styrelserepresentant till arbetsgrupp för Svenska Hygienpriset 2016 

Pontus Lomvall utsågs till styrelsens representant i arbetsgrupp och jurygrupp för Svenska 

Hygienpriset 2016. 

 

Internationellt arbete 

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid Eunetips årsmöte i Berlin den 30 april. Hennes 

rapport från mötet publiceras på www.sfvh.se / Om SFVH / Internationella engagemang. 

Birgitta Lytsy blev vid årsmötet invald i Eunetips styrelse. 

Maria Tholander-Hasselrot utsågs att inom SFVH:s styrelse ansvara för det internationella 

engagemanget. 

 

Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan 

Minnesanteckningar från möte 3 mars 2015 publiceras på www.sfvh.se / Om SFVH / 

Nationell grupp för vårdhygienfrågor.  

Peter Lundholm utsågs att tillsammans med Ann Tammelin representera SFVH i gruppen. 

 

Inkomna remisser 

SIS 

Carina Hartmann utsågs att inom SFVH:s styrelse ansvara för hantering av SIS-remisser. 

Det har kommit in fyra remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Remisser 

med vårdhygienisk relevans distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och 

besvaras av Carina Hartmann efter inkomna synpunkter. 

Remissvar med kommentarer tillhandahålls av Carina Hartmann och Ann Tammelin. Lista 

över inkomna remisser finns på www.sfvh.se / Om SFVH / Standardiseringsarbete. 
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Arbetsgrupper 

 Luftfuktighet. Jenny Olofsson är sammankallande. Gruppen är i uppstartsfas. 

 BOV. Rolf Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

 HITÅT. Peter Lundholm är sammankallande. Arbete pågår. 

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

sammankallande. Upprop för intresseanmälan finns på www.sfvh.se. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

27/8, 1/10, 3/11, 15/12 2015, 3/2 2016. Samtliga på Tandläkarförbundet. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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