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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-02-03 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan 43, Stockholm. 

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Eva Palm, 

Maria Tholander-Hasselrot, Monica Palmö och Peter Lundholm. 

 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från den 15 december 2015 godkändes av styrelsen. 

Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Arbetsgruppen Djur i vården 

Projektplan fastställdes. Publiceras på www.sfvh.se. 

 

Överenskommelse om samverkansregler 

År 2013 slöts ett nytt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningens 

Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech om regler för hur medarbetare inom hälso- och 

sjukvård och industri ska samverka. Avtalets punkt 7b beskriver vad som gäller för ”tredje part”, t.ex. 

en intresseförening, då den arrangerar sammankomst med vetenskapligt och/eller yrkesinriktat 

innehåll. Avtalet reglerar vilka kostnader de utställande företagen kan bekosta vid Hygiendagarna och 

andra sammankomster arrangerade av SFVH och dess sektioner. 

 

Ny föreskrift om Basal hygien (SOSFS 2015:10) 

I flera av SFVH:s publicerade dokument refereras till den äldre föreskriften om Basal hygien (SOSFS 

2007:19). Dokumenten behöver revideras på denna punkt. Sammankallande (eller annan person om 

den sammankallande inte längre är yrkesaktiv) för respektive arbetsgrupp som tagit fram dokumentet 

kontaktas (Peter – de dokument som berör tandvård, Ann – övriga). Även ställningstagande till om det 

behövs mer omfattande revision av varje dokument. 

 

Internationellt 

EUNETIPS 

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid EUNETIPS medlemsmöte i Milano 3 december. Birgitta är 

också sekreterare i EUNETIPS styrelse. Korta anteckningar från mötet finns på www.sfvh.se. 

IFIC 

IFIC:s 16:e internationella konferens kommer att äga rum i Wien den 16 – 19 mars 2016. 

WHO 

WHO informerar att de etablerat en enhet för Infection Prevention and Control. Se 

http://www.who.int/gpsc/ipc/en/. 

 

Inkomna remisser 

SIS 

Det har kommit in en (1) remiss till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Under 2015 inkom 

52 remisser. Dessa distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Carina 

Hartmann. Lista över mottagna remisser publiceras på www.sfvh.se. Remissvar med kommentarer 

tillhandahålls av Carina Hartmann. 
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Arbetsgrupper 

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

 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. Arbete pågår. 

 Låneinstrument. Mari Banck är sammankallande. Gruppen är i slutfas. 

 Svenska Hygienpriset 2016. Birgitta Lönnberg är sammankallande. Arbete pågår. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

10/3, 7/4, 30/5, 30/8 2016. Samtliga på Tandläkarförbundet, Sthlm. 17/4 2016 i Västerås. 

 

Datum för möte med sektionsstyrelserna 

4/2 2016, konferensrum Tanto, Södersjukhuset, Stockholm. 

 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 


