Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2016-04-17
Plats: Sandgärdsgatan 32, Västerås.
Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Maria TholanderHasselrot, Pontus Lomvall, Eva Palm, Monica Palmö och Peter Lundholm.
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från den 10 mars 2016 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se /
Styrelse.
Arbetsgruppen Låneinstrument
Slutrapport från gruppen godkändes och arkiveras.
Budget för Hygiendagarna
I enlighet med punkt 7b i Överenskommelse om samverkansregler mellan SKL, Swedish Medtech m.fl (2013) har
en sammanfattad budget för Hygiendagarna 2016 skickats till de utställande företag som önskat detta.
Nyhetsbrev
Styrelsen beslutar att det ska bli möjligt att prenumerera på ett nyhetsbrev via www.sfvh.se. Nyhetsbrevet ska
skickas till prenumeranterna från web-redaktören då en nyhet publiceras på www.sfvh.se. HL-design får i uppdrag
att skapa en mall för nyhetsbrevet.
Förfrågan från Folkhälsomyndigheten
SFVH har fått en förfrågan från Folkhälsomyndigheten om att delta i en referensgrupp till ett projekt för
framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk
för smittskydd och mikrobiologi i Sverige beslutat av Folkhälsomyndigheten och SKL.
I ett första steg ska referensgruppen bedöma ”Förslag om smittämnen, och för dessa vilka referensfunktioner, som
bör hanteras av ett nationellt referenslaboratorium”. Anders Samuelsson har utsetts till SFVH:s representant i
referensgruppen.
Inkomna remisser
SIS
Det har kommit in 15 remisser till SFVH från SIS under 2016. 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.
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.
 Svenska Hygienpriset 2016. Birgitta Lönnberg är sammankallande. Gruppen är i slutfas.
Datum för kommande styrelsemöten
30/5, 30/8 2016. Samtliga på Tandläkarförbundet, Sthlm.
Datum för möte med sektionsstyrelserna
31/8 2016, konferensrum Årstafrun, Södersjukhuset, Stockholm.
Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet.
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