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Inger Spencer har representerat sektionen i huvudföreningens styrelse.
Ulla Ordell har representerat sektionen i huvudföreningens valberedning.
Verksamhetsåret 2011 har varit lärorikt och innovativt. Studiedagarna förlöpte bra och nyheten
för detta år var en oroväckande rapport från Karolinska Institutet om tandvårdens röntgensensorer
som verkar bli något vi framgent måste arbeta med. Risk för smittspridning föreligger helt
uppenbart eftersom sensorerna inte kan behandlas i någon av våra automatiska processer.
Styrelsen har haft fyra styrelsemöten samt ett antal telefon och mailkontakter under året.
Personer i styrelsen har medverkat till att föreslå lämpliga programpunkter till studiedagarna 2012
samt ett fortsatt skapande av hemsideplattform för tandvårdssektionen www.sfvh.se .
Projektgruppen HITÅT har avslutats och ligger nu på hemsidan (ISBN 978-91-979918-0-3).
HITÅT projektet avsåg att







Tillgodose behovet av samsyn i tandvården kring hantering av injektionskanyler.
Skapa konsensusuttalande om hantering av injektionskanyler med medverkande från:
offentlig och privat tandvård, tillverkare av dentalprodukter, återförsäljare och
myndigheter.
Utvärdering av, på marknaden förekommande, produkter.
Få ökat fokus på denna problematik ute på klinikerna.
Identifiera vårdgivarens/arbetsgivarens ansvar.

Arbete har fortsatt med användandet av dataprogrammet Visma under året. Detta för att ge 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, förekomst av MRSA och
andra resistenta mikroorganismer, den eventuella nyttan med batchmärkning – vikten av att kunna
få en 100%ig 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 och föreläsningar ute bland
tandvårdens större Folktandvårdsorganisationer och andra tandvårdsföretag.
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 2011 hade föreningen ca 100 medlemmar.
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Peter Lundholm
Ordförande

Ingegärd Lundgren Svensson
Sekreterare

Ankom webbredaktör 2012-03-31.

