VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2010
för sektionen tandvård inom Svensk Förening för Vårdhygien
Tandvårdssektionen höll årsmöte i samband med SFVH studiedagar den 19 april 2010 Hotell
Skogshöjd, Södertälje.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Inger Spencer, Skövde
Ingegärd Lundgren Svensson, Malmö
Ingrid Jerpenius, Linköping
Peter Lundholm, Stockholm
Ingrid Olsson; Halmstad

Revisor
Revisorsuppleant

Jane Westerberg, Malmö
Ann-Sofie Malmström, Växjö

Valnämnd
Ett år

Christina Svensson, Jönköping
Maj-Lis Larsson, Karlstad
Gertrud Ivstam, Kristanstad

Inger Spencer har representerat sektionen i huvudföreningens styrelse.
Ulla Ordell har representerat sektionen i huvudföreningens valberedning.
Verksamhetsåret 2010 har varit intensivt och nyskapande.
Styrelsen har haft fyra styrelsemöten samt ett antal telefon och mailkontakter under året.
Personer i styrelsen har ingått i olika arbetsgrupper, att arrangera studiedagarna 2011 samt ett
fortsatt skapande av hemsideplattform för tandvårdssektionen www.sfvh.se .
Projektgruppen HITÅT har haft Hearing gällande tandvårdens kanylhantering. Denna dag
samlades berörda myndigheter, tillverkare och användare inom tandvården med syfte att
skapa ett konsensusdokument som ger tandvården objektiv, adekvat och kortfattad
information.
Arbete har pågått under året med bokföringsprogrammet Vissma Spcs som ger oss
möjligheter att få fram information/medlemsmatrikel och dokumentation angående vår budget
i tandvårdssektionen. Betalning av medlemsavgift via faktura är kopplad till programmet.
Frågor som fortsatt engagerat styrelsen är vattenkvalitén i unitarna, patienter och personal
som är MRSA bärare, kvalitetsvärdet med batchmärkning – nyttovärdet av spårbarhet i
praktiken samt ett fortsatt engagemang kring vårdhygieniskt kvalitetsarbete.
En stor fråga är Arbetsmiljöverkets (AFS 2005:1) God vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis enligt
22 § - hur hanterar vi kanyler som varit i kontakt med kroppsvätskor utan att sätta tillbaka
skyddshylsan på kanylen

Ledamöter i styrelsen har varit aktiva föreläsare i hygien i samarbete med dentalbranchen och
de regionala kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges
Tandhygienistförening och Tandsköterskeorganisationen.
Styrelsen har fortlöpande kontakt med Socialstyrelsen, Fakulteten Göteborg, SMI,
Dentalbranchen, 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 kommer att finnas
tillgängliga och inspirera till kvalitetsarbete 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 sektionen. Föreningens ekonomi är i balans.
Den 31 december 2010 hade föreningen 104 medlemmar.

Skövde och Malmö i mars 2011.

Inger Spencer
Ordförande

Ingegärd Lundgren Svensson
Sekreterare

