
Svensk Förening för Vårdhygien SFVH, Tandvårdssektionen 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

 

Styrelsen har under året 2021 bestått av: 

 

Ordförande   Daniel Rulli, Stockholm 

Sekreterare   Monica Palmö, Visby 

Kassör   Ulrica Gidmark, Kalmar 

Övriga ledamöter  Sara Åkerlund, Stockholm 

Linnea Nilsdotter, Örebro  
 

Revisor   Anna-Maria Lindström, Östergötland 

Revisorssuppleant  Christer Svensson, Ludvika 
 

Valnämnd   Carina Njie, VGR 

Therese Saurow, Halland 

Anders Morell, Stockholm 

 

Monica Palmö har även deltagit som ledamot i moderföreningens styrelse.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 1 fysiskt möte i samband med Swedental samt 7st teamsmöten under 2021 (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 programmöten mellan moderstyrelsen samt tandvårdssektionen har varit digitala. 

Föreläsare som även företräder styrelsen har haft flertalet digitala möten samt 1st fysiskt. 

 

Möte med sektionsstyrelserna 

Det har inte genomförts något möte tillsammans med sektionsstyrelserna under 2021. 

 

Arbetsgrupper 

2st arbetsgrupper har startats. Dels en arbetsgrupp för att revidera HOBIT-arbetet, dels en 

arbetsgrupp med avsikt att ta sig an förrådshantering. Revideringen av HOBIT beräknas vara klart 

under 2022. Arbetsgrupperna har mestadels träffats digitalt men arbetsgruppen som reviderar 

HOBIT har träffats en gång fysiskt under 2 dagar. 

 

Hygiensymposium 2021 

Under 2021 planerades inget hygiensymposium på grund av osäkerheter kring restriktioner under 

pandemin. 

 

 

 

 

 



Ekonomi 

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

sektionen har fortsatt med bokföringsprogrammet Visma. Utskick av medlemsavgift via 

faktura är kopplad till programmet. Allt fler regioner kräver e-faktura. 

 

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

summan 400 kronor betalas till tandvårdssektionen.  

 

Den 31 december 2021 hade föreningen 134 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 vårdorganisationer och andra tandvårdsföretag. Under pandemin har dock 

aktiviteterna varit kraftigt 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. 
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