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Peter Lundholm och Monica Palmö, Visby, har arbetat i huvudföreningens styrelse. 
Inger Spencer, tidigare ordförande i tandvårdssektionen, har arbetat i huvudföreningens 
valberedning och i jurygruppen för svenska hygienpriset. 
Verksamhetsåret 2015 har varit intressant och spännande med många nya hygienfrågor i 
tandvården. 
 

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft tre fysiska möten (det sista i samband med Hygiendagarna 2016) och ett 
antal telefonmöten under året. 

Möte med sektionsstyrelserna  

Styrelsen har haft möte med representanter från sektionsstyrelserna i augusti 2015 i 
Stockholm för diskussioner och utbyte av information och erfarenheter.  

Styrelsen har haft tre styrelsemöten samt ett antal telefon och mailkontakter under året. 
Personer i styrelsen har medverkat till att planera programpunkter till studiedagarna 2016 och 
inslag i tandvårdens program. Sekreteraren har deltagit i arbetet med att skapa en bra 
hemsideplattform för föreningen och tandvårdssektionen på www.sfvh.se. 

Tandvårdssektionen anordnade ett välbesökt hygiensymposium i Karlstad den 1a februari 
2016 med verksamhetschef Birte Oskarsson och docent Mikael Zimmerman och Kent 
Karlsson vid medicinteknik i Karlstad.  

Rapport från Hygiensymposium i Karlstad 1 Februari 2016 ligger på www.sfvh.se 

Styrelsen hälsade alla deltagarna välkomna till denna lärorika dag. Vi var drygt 50 deltagare. 
Här nedan kommer en kort sammanfattning  och publikation av dagens presentationer. 
Förmiddagen ägnades åt Krav inom sterilteknisk verksamhet 

Mikael Zimmerman, docent, leg.tandl. började eftermiddagen med föreläsningen, Sofistikerad 
medicinteknisk utrustning kräver sofistikerad hygien. Föreläste bl.a. om hur viktigt det är att 
bibehålla renheten hela kedjan. Använda engångsmaterial t ex borr och filar, i stället använda 
tiden till rengöring av mer avancerad utrustning. 



Symtosiet avslutades med föreläsningen: ”Funktion....underhåll....vad ska man tänka på vad 
gäller diskdesinfektor och ultraljudsbad” med Kent Karlsson, medicinteknik Karlstad 

Kent föreläste om hur viktigt det är att underhålla och sköta våra maskiner och ha dagliga 
rutiner och kontroller, t. ex. bottensilar och spolarmar på diskdesinfektorn ska kontrolleras 
efter varje körning. 

Ultraljudsbadet, badbaljan rengörs regelbundet och torkas torr, använd inte stålull, skrapor 
eller annat som repar. 

Arbetsgruppen HITÅT fortsatte arbetet med att revidera dokumentet med anledning av 
tillägget i AFS 2005:1. Slutrapport och dokument planeras bli klart under våren 2016. 

Arbetet att få fram en bra medlemsmatrikel och dokumentation angående vår ekomomi och 
budget i sektionen har fortsatt med datorprogrammet Visma. Betalning av medlemsavgift via 
faktura är kopplad till programmet.  

Frågor som fortsatt engagerat styrelsen är basal hygien och ny föreskrift samt användning av 
kortärmade arbetskläder i patientnära arbete, förekomst av MRSA och andra resistenta 
mikroorganismer, nyttan med batchmärkning och vikten av att kunna få en 100%ig spårbarhet 
i praktiken samt ett fortsatt engagemang kring vårdhygieniskt kvalitetsarbete. 
Ledamöter i styrelsen har varit aktiva föreläsare i hygien i samarbete med dentalbranschen 
och de regionala kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund och föreläsningar ute bland 
tandvårdens större Folktandvårdsorganisationer och andra tandvårdsföretag. 
Styrelsen har fortlöpande kontakt med Socialstyrelsen, Fakulteten Göteborg, SMI, 
Dentalbranschen, konsulter och utbildare i hygien samt hygienansvariga i landsting och 
kommuner. 
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. 
Medlemsavgiften har varit 100 kronor till sektionen och 200 kronor till huvudföreningen. 
Hela summan 300 kronor betalas till tandvårdssektionen. Föreningens ekonomi är i balans. 
Den 31 december 2015 hade föreningen 131 medlemmar.  
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