
 

 
 

 

 

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 2015-03-10 

 

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Stockholm  

 

Närvarande: Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Elisabeth Gebring, Carina Hartmann, Anne Clöve, 

Monica Palmö och Katja Urwitz Iversen 

 

Föregående minnesanteckningar 

Ingemar Qvarfordt hälsade styrelsen välkommen. Föregående minnesanteckningar från den 17 

februari 2015 godkändes av styrelsen. Publiceras på www.sfvh.se / Styrelse. 

 

Inkomna remisser 

SIS 

Det har kommit in tre remisser till SFVH från SIS sedan föregående styrelsemöte. Remisser med 

vårdhygienisk relevans distribueras via sektionerna till föreningsmedlemmar och besvaras av Katja 

Urwitz Iversen efter inkomna synpunkter. 

Remissvar med kommentarer tillhandahålls av Katja Urwitz Iversen och Ann Tammelin. Lista över 

inkomna remisser finns på www.sfvh.se / Om SFVH / Standardiseringsarbete. 

 

Hygiendagarna 2015 

Programmet publicerades på www.sfvh.se den 21 december 2014. Några teman för dagarna är 

Legionella, Implementering, Vårdhygien i primärvården, Endodonti och Clostridium difficile. Länk 

till anmälan har lagts ut på www.sfvh.se den 16 oktober. 

 

Arbetsgrupper 

Fyra personer har anmält intresse för att vara med i en arbetsgrupp som tar fram kunskap och åtgärder 

kring hantering av ”Luftfuktighet på operation”. Ingemar Qvarfordt kontaktar dem och frågar 

samtidigt om någon kan åta sig att vara sammankallande. 

 

Internationellt arbete 

IFIC:s årsmöte kommer att hållas i New Delhi i samband med IFIC:s kongress 21-24 mars. SFVH 

kommer inte vara representerad, vilket meddelas IFIC. 

Eunetips årsmöte kommer att hållas i Berlin 30 april. Vi undersöker om någon föreningsmedlem 

kommer att besöka mötet och då kan åta sig att representera SFVH. 

 

Årsmöte 

SFVH:s årsmöte 2015 kommer att hållas den 16 april i Umeå i samband med Hygiendagarna. Formell 

kallelse kommer att publiceras på www.sfvh.se senast den 19 mars (fyra veckor innan årsmötet) i 

enlighet med §11 i föreningens stadgar. 

Det har inkommit två motioner till årsmötet i enlighet med §12 i föreningens stadgar. Den ena gäller 

”Vårdhygieniska rekommendationer om hanteringen av djur i vården i syfte att minska risken för 

smittspridning”. Den andra gäller ”Vårdhygiens ansvar på patient- och anhörighotell”. Styrelsen 

kommer att avge yttranden över motionerna. Motioner och styrelsens yttranden över dessa kommer att 

publiceras på www.sfvh.se senast den 2 april (två veckor innan årsmötet) i enlighet med §11 i 

föreningens stadgar. 

Samtidigt publiceras verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag.  

 

 

Datum för kommande styrelsemöten 

14/4 och 4/6 2015. 

 

Ordförande Ingemar Qvarfordt tackade styrelsen och avslutade mötet. 
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