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Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 0 (noll) fysiska möten samt 11st telefonmöten under 2020 (inkl. konstituerande). 

Kassören har haft möte angående Visma med föregående kassör vid ett tillfälle samt vid ytterligare 

ett avstämningsmöte med revisorn. 

 

Möten inför kommande hygiendagar 

Samtliga möten för styrelsemedlemmar samt externa parter har varit digitala. Förutom under 

ordinarie styrelsemöten har flertalet separat digitala möten skett inom mindre ansvarsgrupper. 

 

Möte med sektionsstyrelserna 

Det har inte genomförts något möte tillsammans med sektionsstyrelserna detta år. 

 

Arbetsgrupper 

I och med Covid-pandemins intågande startades en arbetsgrupp för att ta fram anpassade 

rekommendationer för tandvården. Till sommaren 2020 var dessa rekommendationer klara och 

publicerades på hemsidan. Dessa är de rekommendationer som SFVH´s tandvårdssektion 

rekommenderar för de som ej ännu har/hade utarbetat egna. Den arbetsgrupp som var tilltänkt att 

revidera HOBIT ännu inte startats. 

 

Hygiensymposium 2020 

Under 2020 planerades inget hygiensymposium i någon djupare konkret form, vi blickade framåt 

med blandade förhoppningar - men att vi skulle kunna få till något fysiskt möte under 2020 kändes 

föga troligt. Styrelsen har ett näst intill färdigt, förberett ämne och koncept – men det gör sig mindre 

bra digitalt, så styrelsen har valt att avvakta med genomförandet. 

 

 



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 på grund av att regioner ibland brister i att märka inbetalningarna med 

fakturanummer eller medlemsnummer. 

 

Medlemsavgiften har varit 150 kronor till sektionen och 250 kronor till huvudföreningen. Hela 

summan 400 kronor betalas till tandvårdssektionen.  

 

Den 31 december 2020 hade föreningen 93 medlemmar.  

 

Övrigt 

Ledamöter i styrelsen har normalt aktivt agerat föreläsare i hygien i samarbete med dentalbranschen 

och de regionala kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund samt föreläsningar ute bland 

tandvårdens större vårdsorganisationer och andra tandvårdsföretag. Under pandemin har dock 

aktiviteterna varit krafigt reducerade och till största del digitala. 

 

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 och uppdaterats. 
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