Tillsammans
höjer vi

kvaliteten
i svensk

tandvård

En viktig del
av tandvården
Sveriges Tandläkarförbund bildades 1908 och är idag en
organisation för alla tandläkare med egen verksamhet, för
anställda, för studenter och för lärare. Genom att påverka,
utbilda och utveckla är Tandläkarförbundet en viktig del av
tandvården.

Vi tar vårt uppdrag på allvar
Den svenska tandläkarkåren och tandvården håller en mycket hög
kvalitet. Tandläkarförbundet tillför tandvården kunskap på flera sätt och
bidrar därmed till att höja kvaliteten i svensk tandvård.Vi verkar för att
tandläkarnas grundutbildning håller en hög nivå, deltar i utvecklingen
av en ännu mer patientsäker tandvård och stöttar tandläkarna i svåra
situationer.Vi erbjuder också våra medlemmar kompetensutveckling
och verkar för att den odontologiska forskningen ska få bättre villkor.

Förmågan att påverka
Tandläkarförbundet synliggör och arbetar med viktiga frågeställningar
som våra medlemmar identifierar.Vissa frågor ger vi ännu mer fokus,
just nu till exempel tandvård för äldre, etik och tandvårdens framtida
personalförsörjning.
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Ett förbund som
gör avtryck
Med engagemang och professionalitet verkar Tandläkarförbundet
för tandvårdens kunskapsutveckling och ger stöd i det dagliga
arbetet. Vår uppgift är att ta tillvara de intressen som rör
tandläkarprofessionen med syfte att höja kvaliteten i svensk
tandvård.
Tandläkarförbundets namn och symbol symboliserar kvalitet och
ansvarstagande.Vårt påverkansarbete innebär bland annat att
vi svarar på remisser, deltar i referensgrupper på myndigheter
och departement och samverkar med andra folkhälsoaktörer.
Tandläkarförbundet informerar och skapar debatt.Vi är tandläkarnas
samlade röst, både i Sverige och internationellt.
Vårt kunskapsstöd och arbete för en ännu bättre tandvård ska ge
trygghet, både för tandläkare och patienter.Varje enskild tandläkare
utgör grunden för ett nätverk där erfarenhets- och kunskapsutbyte
är en del av vardagen. Tandläkarförbundet är en av landets ledande
kursarrangörer på tandvårdsområdet.

Vår mission är:
God livskvalitet börjar i munnen.
Sveriges Tandläkarförbund ger tandläkarna
förutsättningar att utvecklas professionellt,
ständigt höja kvaliteten i svensk tandvård och
därmed förbättra den orala hälsan i befolkningen.
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Ett unikt samarbete
för tandvårdens bästa
Tandläkarförbundet är ett unikt nätverk byggt av kunskap, engagemang och erfarenhet.
Vi arbetar för tandläkarnas professionella utveckling och tillsammans med våra
medlemsföreningar påverkar vi utvecklingen av tandvården. Som tandläkare och som
medlem i en av våra medlemsföreningar får man tillgång till förmåner som rabatterad
fortbildning, personligt stöd, tandvårdsnyheter och möjligheten att använda vår medlemslogotyp på skyltar och annan kommunikation.

Omvärldsbevakning som berikar
Tandläkarförbundet skickar dagligen ut nyhetsbrev om det som skrivs om tandvård och tandläkare
i svensk media och på webbplatser i vår omvärld.Vi ser till att tandläkarna är informerade om
uppdaterade regler och föreskrifter, nya riktlinjer från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Att
vara en viktig källa till aktuell information och kunskap är ett av våra övergripande mål.

De senaste nyheterna i print och på webben
Tandläkartidningen utkommer 14 gånger per år och är fylld med artiklar om tandvården, de senaste
forskningsnyheterna och jobbannonser. Genom att läsa Tand-läkartidningen, i pappersform eller på
webben, håller sig tandläkarna à jour med det senaste i branschen.

Läs tidningen här!
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Fotograf: Shirin Naraghi

Ett brett kursutbud
Sveriges Tandläkarförbund erbjuder omkring 200 kurser
årligen för tandvårdens alla personalgrupper. Kursutbudet
utvecklas ständigt och det är Tandläkarförbundets
fortbildningsråd som samordnar kursverksamheten och tar
fram det omfattande kursprogrammet två gånger om året.
Att erbjuda kurser med hög kvalitet för all tandvårdspersonal
syftar till att främja patientsäkerheten och utveckla den
svenska tandvården.

Fotograf: Frank Palm

Här hittar du det
aktuella kursutbudet

Vi stödjer patientsäkerhetsarbetet
I en Patientsäkerhetsportal har vi samlat allt man behöver
veta om patientsäkerhet i tandvården för att underlätta
tillämpningen av de regelverk som finns.

En självklar mötesplats för kunskap
och erfarenhetsutbyte
Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar årligen Odontologisk
Riksstämma, den svenska tandvårdens främsta forum och
mötesplats för inspiration och utveckling. Här träffas hela
tandvården för att få en aktuell bild av forskning, framtid och
produktnyheter.
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Sveriges bredaste nätverk
för tandläkare
Inom Sveriges Tandläkarförbund samverkar alla kategorier av tandläkare med
proffesionens gemensamma frågor. Tandläkare kan bli medlem genom en av de fyra
medlemsföreningarna:

För dig som har egen verksamhet

För dig som är anställd

Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) är
riksföreningen inom Sveriges Tandläkarförbund
för dig som driver eget tandvårdsföretag eller är
kostnadsställeansvarig i Praktikertjänst AB.

Tjänstetandläkarna (TT) är en organisation för
anställda tandläkare. Majoriteten av medlemmarna
är verksamma inom folktandvården men många
finns också i privata tandvårdsföretag. Föreningen
driver bland annat påverkansarbete och bistår
medlemmarna med facklig hjälp.

För dig som är lärare
SOL – Riksföreningen för tandläkare inom
utbildning, forskning och specialisttandvård
är en facklig intresseorganisation för tandläkare
som arbetar som forskare, lärare eller specialister. SOL:s uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen. SOL bevakar utbildning och
arbetsmarknad inom sitt område och arrangerar
vartannat år en pedagogisk konferens.
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För dig som studerar
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening samlar 90 procent av alla tandläkarstuderande i Sverige. Föreningen arbetar bland
annat för att ta tillvara studenternas intressen
och för att tandläkarutbildningen ska hålla hög
kvalitet. Föreningen driver även ett uppskattat
mentorskapsprogram.

Vi tackar våra leverantörer för deras medverkan i denna broschyr:

Lasse Mellquist layout
www.mellquist.info

Jobbar med Tandläkartidningen,
Swedish Dental Journal,
Tandläkarförbundet,
Parodontologföreningen…

Prata med oss om ni vill ha smarta
dokument & utskriftssystem!
Mer information hittar ni på...
www.xloffice.se

NMU har sedan 1999 hjälpt företag att arbeta med en säker grund för
sina varumärken på Internet. Med vår erfarenhet kan vi leverera resultat
hela vägen oavsett om det gäller domännamn, hosting eller hemsidor.
Ring 040-30 47 70 så berättar vi hur.

www.nmugroup.com

Finansiering av dental utrustning
Med snabb service, goda relationer och kunskap om marknaden
gör vi bättre affärer tillsammans.
Financial Services
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Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet
Box 1217
Besök: Österlånggatan 43
Telefon: 08-666 15 00
kansli@tandlakarforbundet.se
www.tandlakarforbundet.se

Följ oss på Facebook!
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