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Ingrid Olsson och Monica Palmö, Visby, har arbetat i huvudföreningens styrelse.  

Inger Spencer, tidigare ordförande i tandvårdssektionen, har arbetat i huvudföreningens 

valberedning.  

Verksamhetsåret 2012 har varit intensivt och spännande för oss som arbetat med hygienfrågor i 

tandvården.  

Styrelsen har haft tre styrelsemöten samt ett antal telefon och mailkontakter under året.  

Personer i styrelsen har medverkat till att föreslå lämpliga programpunkter till studiedagarna 2013 

och planerat en del inslag i programmet som de ska ansvara för. Styrelsen har deltagit i ett att 

skapa en bra hemsideplattform för tandvårdssektionen www.sfvh.se .  

 
Tandvårdssektionen anordnade ett välbesökt hygiensymposium i Göteborg den 6e februari med 

professor Gunnar Dahlén. Ämnen som avhandlades var vattenkvalitén i unitarna, hygienrutiner 

och uppföljning av basal hygien inom tandvården. 

 
Kunskapsdokumentet ”Smittrisker och hygien i tandvården” ISBN 987-91-979918-3-4, av Stig 

Edwardsson och Nils Bäckman publicerades på www.sfvh.se vilket ytterligare bidrar till att förse 

oss med information och kunskap som särskilt lyfter fram hygienfrågorna inom tandvården. 

 
Projektgruppen HITÅT avslutades 2011 och ligger nu på hemsidan (ISBN 978-91-979918-0-3). 

Kontakter har tagits med projektgruppen för att öppna dokumentet för en första revision med 

anledning av eu direktiv 2010/32/EU. Ett första möte har genomförts tillsammans med 

representanter från Arbetsmiljöverket. 

 
 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. 

Arbetet att få fram en bra medlemsmatrikel och dokumentation angående vår ekomomi och 

budget i sektionen har fortsatt med datorprogrammet Visma. Betalning av medlemsavgift via 

faktura är kopplad till programmet.  

http://www.sfvh.se/


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.  

Ledamöter i styrelsen har varit aktiva föreläsare i hygien i samarbete med dentalbranschen 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, 

Dentalbranschen, 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 2012 hade föreningen ca 100 medlemmar.  

 

 

 

 

 
Stockholm och Malmö i mars 2013.  

 

Peter Lundholm  Ingegärd Lundgren Svensson  
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