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Sveriges Tandläkarförbund                                                                                                                     Föredragningslista 
 

Förslag till föredragningslista 
 

1.  Förbundsmötets öppnande 

2.  Utdelande av pris 

3.  Fastställande av röstlängd 

4.  Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare 

5.  Utseende av mötessekreterare 

6.  Förbundsmötets stadgeenliga inkallande 

7.  Fastställande av föredragningslista 

8.  Fastställande av mötesregler 

9. Verksamheten 2017 

9.1 Verksamhetsberättelse 2017 

9.2 Ekonomisk förvaltning 2017 

9.3 Ansvarsfrihet för 2017 

10.   Förbundsstyrelsens lägesrapport jan-sept 2018 

11.   Förbundsstyrelsens propositioner 

12.   Verksamhetsmål 2019-2021  

13.   Budget och avgifter för 2019 

14. Val 

15.   Övriga frågor 

16.   Förbundsmötets avslutande 



Sveriges Tandläkarförbund                          1                                                                            Mötesregler 
 

Förslag till mötesregler 
 
1. Förbundsmötets förhandlingar 
  

Mötet är öppet för STFs riksföreningars medlemmar om mötet inte bestämmer 
annorlunda. 

 
Förbundsmötet är STFs högsta beslutande organ och består av ombud från 
riksföreningarna. 
 
Till ombud kan endast medlem av riksförening utses. 

 
2. Justering av röstlängd m m 
  

Varje ombud har en röst.  
 

 Anmälan om att suppleant ersätter ordinarie ombud ska skriftligen lämnas till 
mötespresidiet. 

 
 Ombud som inte varit närvarande då röstlängden fastställdes ska innan han/hon 

intar sin plats, anmäla sin ankomst till presidiet. 
 
 Ombud som lämnar mötet i förtid, måste anmäla detta till presidiet. 

 
Riksföreningarna SOL, TEV och TT har vardera rätten att utse ett ombud för varje 
påbörjat 150-tal medlemmar den 1 juni året för förbundsmötet. Riksföreningen 
STUD har rätt att utse fyra ombud. 

 
3. Arbetsformer 
  
 Mötets förhandlingar sker normalt in plenum. 
 
 Talmannen äger rätt att hänvisa viss fråga till beredning inom ett av mötet inom 

sig utsett beredningsutskott. 
 
 Beredningsutskottet består av fem ledamöter, ordförande och ytterligare fyra 

ledamöter. Utskottets ordförande och övriga ledamöter väljs av förbundsmötet 
bland ombuden på förslag av förbundsstyrelsen. Instruktion för bered-
ningsutskottet finns i bilaga till dessa mötesregler. 
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4. Yttranderätt 
  
 Yttranderätt i förbundsmötet tillkommer enligt stadgarna 
 

• ombuden 
• ledamöterna i förbundsstyrelsen 
• de förtroendevalda revisorerna 
• STFs yrkesrevisor i fråga om STFs bokslut 
• Svenska Tandläkare-Sällskapets ordförande i frågor som rör stiftelsens 

verksamhet 
• Hjälpfondsnämndens ordförande i frågor rörande de stiftelser/fonder som 

nämnden utgör styrelse för 
• valberedningens sammankallande i valfrågor 

 
 Yttranderätt tillkommer även 
 

• riksföreningarnas ordföranden 
• STFs kanslichef samt för respektive ärende ansvarig tjänsteman 
• Etikkommitténs ordförande i frågor rörande kommitténs verksamhetsområde 
• suppleanterna i förbundsstyrelsen 

 
5. Förslagsrätt 
  
 Rätt att framställa förslag/yrkanden tillkommer enligt stadgarna 
 

• ombuden 
• ledamöterna i förbundsstyrelsen 
• Hjälpfondsnämndens ordförande i frågor rörande de stiftelser/fonder som 

nämnden utgör styrelse för 
 
 Förslag ska lämnas skriftligen med angivande av namn och i förekommande fall 

riksföreningstillhörighet. 
 
 I motion framfört förslag gäller som förslag även om motionären inte finns bland 

dem som har förslagsrätt eller om inte annan med förslagsrätt biträtt motionen. 

 
6. Rösträtt 
  
 Rösträtt tillkommer enligt stadgarna enbart ombuden. 
 
 Rösträtten kan endast utövas av personligen närvarande ombud eller 

tjänstgörande suppleant. Fullmaktsröstning förekommer inte. 
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7. Talarordning 
  
 Anmälan till talarlistan sker genom handuppräckning. 
 
 STFs ordförande samt förbundsstyrelsens föredragande äger rätt att för visst 

ärende omedelbart erhålla ordet. 

 
8. Propositionsordning 
  
 Förbundsstyrelsens förslag är huvudproposition. Finns förslag från bered-

ningsutskottet är detta huvudproposition. Övriga förslag, inklusive för-
bundsstyrelsens ursprungliga proposition, behandlas därvid som kontrapro-
positioner. 

 
 Förbundsstyrelsens formuleringsförslag är huvudproposition i formuleringsfrågor 

vid förslag till ändringar i stadgarna. 
 
 Vid val är valberedningens förslag huvudproposition. 

 
9. Röstning 
  
 Röstning sker öppet utom vid val där antalet kandidater är flera än antalet poster 

som ska besättas. I dessa fall sker röstning med valsedel. 
 
 Voteringsresultatet beräknas på avgivna röster. Avgiven röst är röst som lämnats 

på godkänd valsedel. 
 
 Vid röstning gäller enkel majoritet utom i frågor där annorlunda stadgas. 
 
 Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
 Valsedel får endast uppta nominerade namn och ska innehålla det antal namn 

som valet avser. 

 
10. Reservation 

  
 Reservation mot mötets beslut ska lämnas skriftligen till presidiet på därför 

avsedd blankett som finns i ombudens mappar.  
 
 Reservation ska innehålla uppgift om berört beslut, reservantens namn och 

riksföreningstillhörighet. 
 

Reservation ska lämnas i anslutning till behandling av punkten på dagordningen.  
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Verksamheten 2017  
 
Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar 
med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning, tandvårdens 
personalförsörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några centrala frågor. Vi ger 
ut Tandläkartidningen och erbjuder ett brett sortiment av fortbildning inom tandvården. 
 
Tandläkarförbundet består av fyra medlemsföreningar: Tandläkare – Egen Verksamhet, 
Tjänstetandläkarna, SOL – Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och 
specialisttandvård och Studerandeföreningen. I dessa är ungefär 7500 tandläkare och 
tandläkarstuderande medlemmar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, 
som samlar 650 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna 
studier och aktiviteter kämpar vi inom Saco för att akademisk utbildning ska löna sig för 
individ och samhälle. Inom Saco deltar vi i Saco Hälso- och sjukvård som arbetar för en 
effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. 
 
Tandläkarförbundet tillhör även FDI World Dental Federation samt är medlem i Council 
of European Dentists (CED). 
 
Sveriges Tandläkarförbund har under verksamhetsåret fokuserat på den odontologiska 
professionens frågor som rör tandläkarens roll i samhället inom utbildning, forskning, 
tandvårdens framtida personalförsörjning samt yrkesetik och kvalitet i tandvården. 
Remissvar, internationell representation i internationellt standardiseringsarbete, ett 
brett kursutbud är några exempel på det medlemsstöd som bedrivs inom förbundets 
verksamhet. Kansliet har under året sett över interna rutiner och den totala 
kostnadsbilden för kostnadsreduktion samt förändringar inom personalstyrkan med 
målet att kunna möta framtida behov. 

 
1. Utbildning   
 
1.1 Grundutbildning 
Sveriges Tandläkarförbund ser med oro på de nerskärningar som sker av resurser till 
högre utbildning. De årliga rationaliseringskraven leder till besparingar som får 
konsekvenser för utbildningskvaliteten såväl generellt som för tandläkarutbildningens 
kvalitet. Förbundet har tagit aktiv del i de diskussioner som förs inom Sacofederationen 
kring detta problem. 
 
Förbundet har besvarat remissen Ett öppnare och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. 
 
Förbundet följer utvecklingen kring moderniseringen av yrkeskvalifikationsdirektivet 
(2005/36/EG) vilket handlar om regelsystemen för rörlighet av arbetskraft inom EU och 
hur olika utbildningar, bland annat tandläkarutbildningen, accepteras av de olika 
länderna inom EU/EES området. 
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Studenterna är en viktig målgrupp och deras utbildningskvalitet är en viktig fråga för 
Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Tandläkarförbundet stödjer aktiviteter som är angelägna för studenterna. Detta 
innefattar mentorskapsprogrammet och Studerandeföreningens aktiviteter på 
Riksstämman samt i rekryteringen av nya medlemmar.  
 
Sveriges Tandläkarförbund har deltagit i planering och genomförande av Studerande-
föreningens kick-off i januari. Dels har förbundet givit praktiskt stöd, dels presenterade 
förbundsordförande förbundets organisation och verksamhet för de förtroendevalda i 
Studerandeföreningen. 
 
Genom Studerandeföreningen var Tandläkarförbundet representerat vid årets FOG-
möte (Forum för odontologisk grundutbildning) då tandläkarnas grundutbildning var 
föremål för diskussion med samtliga lärosäten närvarande. 
 
Sveriges Tandläkarförbund deltog i Saco Studentmässa i Stockholm den 29/11-1/12. 
Tandläkarförbundets monter (som delades med flera andra förbund) bemannades av 
studenterna Kajsa Mattison och Tore Walheim samt kanslipersonal från 
Tandläkarförbundet och Tjänstetandläkarna. Utvärderingen från 2016 visade att 
studenterna önskade att få träffa fler yrkesverksamma. Tandläkare Louise Ericson 
(ordförande i Museinämnden) medverkade därför i år för att svara på studenternas 
frågor om yrkesutövningen. Årets mässa i Stockholm besöktes av 22 497 personer,  
vilket ungefär är ett tusen fler ungdomar än förra året. 
 
Under hösten deltog förbundet i referensgruppen för Saco och Akademikernas 
högskolepolitiska forum. Det övergripande tema som har arbetats fram är ”Vart är 
högskolan på väg?” Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet? Vad krävs 
av högskoleutbildningen för att möta framtidens utmaningar och hur ska den 
finansieras? Det är de tre centrala frågor som kommer att diskuteras under akademiker-
nas högskolepolitiska forum som arrangeras den 18 april 2018 på Folkets hus i 
Stockholm. De förbund som deltar i referensgruppen kommer också medverka under 
forumdagen och vara synliga med sina loggor. 

 
1.2 Fortbildning 
Tandläkarförbundets kursnämnder har genomfört en lång rad kurser under året. Inom 
de odontologiska ämnesområdena och kringliggande ämnen har totalt 170 kurser 
annonserats i kursprogrammet för VT2017 och HT2017. Kursprogrammet kommer ut två 
gånger per år – i mars och oktober – och skickas till samtliga medlemmar, liksom till alla 
folktandvårdskliniker och privatkliniker. 45 av årets kurser har ställts in, oftast beroende 
på för få sökande.  

 
Antalet kursanmälningar under 2017 uppgår till 4 301 (inkl avbokningar och reserv- 
anmälningar). 
 
Under året har planering skett för att hantera den verksamhetsomläggning som 
förbundsmötet 2016 beslutade om. Regionföreningarna läggs ned, vilket påverkar 
organisationen för kursverksamheten. All administration, ekonomi och marknadsföring 
ska utgå från Stockholm. Dessutom blir det momsplikt på kursverksamheten från  
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1 januari 2018. Kansliet och några förtroendevalda arbetar med att utreda hur 
kursverksamheten ska hitta ett enhetligt arbetssätt och upprätthållen kvalitet. Det 
handlar t ex om att anställa personal, att ta fram nya arvodesregler, en hel del avtal som 
måste ses över med mera. Förbundet har anställt en projektledare för att få alla delar 
att fungera i samband med verksamhetsomläggningen.  
 
I övrigt fortsätter de olika delarna av kursverksamheten att samordnas med möten för 
att förbättra t ex kursutvärderingar och utskick i det administrationsverktyg som 
används. Mycket tid läggs för närvarande också på att utforma kopplingar mellan 
administrationsverktyg och ekonomisystem, samt på att åstadkomma en spegling av 
medlemsregister från TT och TEV för att fortsättningsvis få till en effektivare 
administration och ekonomifunktion. 
 
I början av september genomfördes den nya systematiska fortbildningen som tagit vid 
efter långköraren Kunskapsträdet: Tandläkarveckan. Kursen innebär 2 gånger 5 dagars 
utbildning i alla odontologiska ämnen. 27 tandläkare kom till starten i Stockholm och 
nästa steg planeras nästa år. 
 
Förbundet har deltagit i möte på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om snabb-
spåret och praktik för tandläkare med utbildning från tredje land. Förhoppningen är att 
hjälpa till med utbildningsplatser. 
 
I november deltog Sveriges Tandläkarförbunds kursnämnder på Tandläkartorget och 
kursdagar lottades ut vid en tipspromenad. Under hösten genomfördes en enkät bland 
medlemmar som gått på kurs det senaste året, för att utvärdera systemet med 
fortbildningspoäng. Fortbildningsrådet kommer att ha som verksamhetsmål under 2018 
att utveckla fortbildningspoängen, eftersom enkäten tydde på att det haft tillräcklig 
genomslagskraft. 
 
Odontologisk Riksstämma & Swedental genomfördes den 15-17 november på 
Stockholmsmässan. Såväl skandinaviska som internationellt erkända och efterfrågade 
föreläsare medverkade i ett program med två huvudspår: ett internationellt som löpte 
under tre dagar och ett med Riksstämmans skandinaviska breda odontologiska prägel. 
1848 personer deltog i årets Riksstämma, fördelat på 810 tandläkare, 305 tandsköter-
skor, 144 tandhygienister, 18 tandtekniker och 466 studenter. Av tandläkarna och 
studenterna var 80 % medlemmar.  

 
1.3 Vidareutbildning 
Förbundet representeras i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring 
för tandläkare av Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom sitter 
förbundets vice ordförande Peter Schulz med i rådet nominerad av Privattandläkarna. 
Förbundet har genom Gunilla Carlsson haft regelbunden kontakt med Socialstyrelsen i 
arbetet med att ta fram en ny föreskrift för tandläkarnas specialistutbildning och har 
därmed haft möjligheter att föra fram förbundets synpunkter. Förbundet har besvarat 
remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiserings-
tjänstgöring. 
 
Förbundet driver frågan om att utöka antalet specialiteter som erkänns formellt på EU-
nivå, både genom de individuella kanalerna och genom det europeiska samarbets-
organet Council of European Dentists (CED). 
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2. Forskning  
 
Tandläkarförbundet stödjer genom Svenska Tandläkare-Sällskapet svensk odontologisk 
forskning och även genom förbundets tidning, hemsidor och fortbildningen så att 
medlemmarna kan följa forskningens utveckling. Förbundet har under året fördjupat sin 
samverkan med Svenska Tandläkare-Sällskapet i forskningsrelaterade frågor. Förbunds-
styrelsen har uttalat en tydlig fördelning av ansvaret för forskningen mellan Sveriges 
Tandläkarförbund och Svenska Tandläkare-Sällskapet där förbundet ansvarar för de 
forskningspolitiska frågorna och Sällskapet för de renodlade forskningsfrågorna. 
 
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att stärka den kliniska forskningen, framförallt 
genom engagemanget i Saco Hälso- och sjukvård. Förbundet deltar även i Sacos 
forsknings- och utbildningspolitiska nätverk.  
 
Tandläkarförbundet har under våren svarat på remisserna En ny organisation för 
etikprövning av forskning och Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 
 
Förbundet deltog i SBUs Forskningskonferens i september med temat Utveckling och 
utmaningar – Evidensbaserade underlag för hälso- och sjukvården och Socialtjänsten. 
Konferensen uppmärksammade med vetenskapligt fokus vikten av evidens för bättre 
vård och omsorg. 

 
3. Personalförsörjning 
 
Tandläkarförbundet fortsätter att arbeta aktivt för att policyn om tandvårdens 
personalförsörjning ska få genomslag genom att framhålla den i både remissvar till 
exempelvis Socialdepartementet och i kontakter med andra myndigheter, departement 
och organisationer. Tandläkarförbundet har i sådana kontakter också agerat för att 
påverka innehållet i förlängningen av tandhygienistutbildningen och kommer att bevaka 
remissförfarandet i frågan.  
 
Prognosunderlag har lämnats till Sacos skrifter Framtidsutsikter och Välja yrke. 
  
Förbundet har deltagit i möten på Socialstyrelsen för att följa utvecklingen av behovet 
av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor och bedömningar av befolkningens 
framtida behov av tandvård inom ramen för det nationella planeringsstödet. Vid ett 
flertal tillfällen har förbundet träffat Socialstyrelsen för att diskutera hur arbetet med 
det nationella planeringsstödet kan utvecklas. Förbundet bevakar också de prognoser 
som kommer och kommunicerar resultaten till riksföreningarnas medlemmar.  
 
Tandläkarförbundet konstaterar att det för närvarande är stor efterfrågan på 
tandvårdspersonal. En situation man måste hantera med gott omdöme. Vid kontakter 
med beslutsfattare och massmedia påpekas att dimensioneringen av tandläkarutbild-
ningen har ökat sedan ett antal år tillbaka och att fler tandläkare examineras än tidigare. 
Till detta kommer ett stort antal studenter med anknytning till Sverige som läser till 
tandläkare i övriga EU. Även om man inte kan säga med säkerhet hur många som 
återvänder så finns det skäl att förvänta sig en ökande nettoinvandring av tandläkare de 
närmsta åren. Förbundet varnar därför i olika sammanhang för kortsiktiga beslut om 
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ytterligare utbyggnad av tandläkarutbildningen. Om några år kommer 
pensionsavgångarna att minska. En situation med stora kullar under utbildning gör att 
riskerna ökar att 90-talets arbetslöshetskris upprepas. En okritisk utbyggnad av 
utbildningen löser inte dagens akuta rekryteringsbehov.  
 
Sveriges Tandläkarförbund, Tandläkare – Egen Verksamhet och Tjänstetandläkarna 
samverkar regelbundet med representanter från ett nätverk för tandläkare med 
utbildning från tredje land. I nätverket behandlas problem med etablering och 
utbildning på vägen till svensk legitimation. Information om vägen till svensk 
legitimation för tandläkare med utländsk utbildning finns på förbundets hemsida.   

 
4. Material, produkter och metoder 
 
Sveriges Tandläkarförbund arbetar för att kunskaper från utvärdering och kunskaps-
bildning rörande dentala material, produkter och metoder ska komma tandvården till 
godo. Förbundet har under året följt utvecklingen inom området och kontinuerligt fört 
vidare information till medlemmar och allmänheten och fört dialog med relevanta 
myndigheter.  
 
Under året har Tandläkarförbundet lämnat synpunkter om prioriterade ämnesområden 
till Socialstyrelsen inför en översyn av de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.  
 
Representation finns från förbundet i svenskt och internationellt standardiseringsarbete 
i tre olika tekniska kommittéer, TK 327 Tandvård, TK 340 Implantat och biologisk 
säkerhet och TK 602 Patientinflytande i personcentrerad vård. Tandläkarförbundets mål 
i TK 602 är att bevaka att små vårdgivares, och speciellt tandvårdens, förutsättningar 
beaktas så att det inte enbart fokuseras på stora organisationer.  
 
Frågan om material, produkter och metoder bevakas även genom förbundets 
representation i CED. På förbundets hemsida finns en sida för allmänheten med svar på 
frågor om dentala material och produkter. Tandläkarförbundet har även besvarat 
enkäter om material, produkter och metoder från FDI (World Dental Federation) och 
CED.  
 
Tandläkarförbundet deltar i referensgruppen för Praktikertjänsts projekt Life Hg-rid, 
Hållbar tandvård, vilket ger förbundet möjlighet att träffa Statens Naturvårdsverk och 
Kemikalieinspektionen och skapa kunskap och förståelse för tandvårens perspektiv på 
olika frågor. Huvudsyftet med Hg-rid är att minimera utsläppen av kvicksilver från 
tandvårdsmottagningar i Sverige och på sikt inom övriga EU. Förbundet håller sig också 
informerade om arbetet i den s.k. Nationella Substitutionsgruppen där man ser på 
möjligheter att byta ut olika kemikalier som används inom tandvården. 
 
Tandläkarförbundet följer via en referensgrupp arbetet i Nationellt råd för e-Hälsa för 
att bevaka och lyfta fram tandvården.  
 
I samband med att förbundet bytte hemsida i år gjordes en genomgång av skriftserien 
Kunskap & kvalitet. 
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5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete 
och etik 

 
Patientsäkerhet, kvalitet och etik är centrala delar i förbundets arbete och 
Tandläkarförbundet strävar efter regelbundna kontakter med olika aktörer inom 
området. 
  
Förbundet har ett antal olika policydokument inom områdena. Under året har vissa 
dokument uppdaterats. 
 
Under året har förbundet haft flera kontakter med Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Vid kontakter med IVO har bl a diskuterats den så kallade ”tandläkarskandalen” i 
Västsverige. Tandläkarförbundet krävde att IVO ser över sina rutiner och detta har lett 
till kontakter med massmedia och IVO. Tandläkarförbundets ordförande har träffat 
generaldirektören för IVO för diskussioner om ett antal frågor rörande tandvården våren 
2017. En av dessa var ovanstående och efterförloppet. IVO:s internutredning efter 
förbundets krav resulterade i att IVO kommer att se över och förändra rutiner för att 
undvika att liknande händelser som den i Västsverige inträffar igen. Förbundet har också 
bjudits in till samtal inför och efter IVO:s riktade tillsyn mot tandvården 2017. Tandläkar-
förbundet deltog på IVO:s inbjudan i en paneldiskussion på årets Riksstämma, i 
programmet ”IVO:s tandvårdstillsyn som bidrag till lärande och verksamhetsutveckling”. 
Intrycket är att IVO är mer aktiv i sin kontakt med tandvården efter det påpekande 
förbundet gjorde. 
 
Tandläkarförbundet har deltagit vid IVO:s dialogforum och på IVO-dagen. På dialog-
mötet den 8 maj informerade generaldirektören bl a att myndighetens budget 2017 är 
gynnsammare jämfört med året innan. När det gäller tandvård innebär IVO:s inriktning i 
år att man bl a planerar tillsyn på solitärpraktiker och nystartade tandläkarpraktiker i 
storstadsregionerna. 
 
Den 8 november bjöd IVO in till ett seminarium för anmälningsansvariga i Stockholm och 
på Gotland. Syftet var att föra en dialog om den nya föreskriften om anmälan av 
händelse som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (före detta Lex Maria) 
och de förändringar i patientsäkerhetslagen om klagomålshanteringen som träder i kraft 
vid årsskiftet.  
 
Under året har förbundet som part i referensgruppen följt IVO:s arbete med den riktade 
tillsynen mot tandvården. 
 
Under året har Tandläkarförbundet deltagit i nätverket Samverkan för Säker Vård där 
olika intressenter som Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), SKL och 
vårdprofessionerna samverkar kring patientsäkerhetsfrågor. Nätverkets roll är bl a att 
fungera som referensgrupp för SKL i arbetet med den Nationella patientsäkerhets- 
konferensen som ska genomföras 19-20 september 2018 i Stockholm. 
 
Tandläkarförbundet följde Svensk Samhällsodontologisk förenings seminarium 22-23 
mars. Ämnet för seminariet var ”Från flykt till integration 2017”. 
 
Förbundet har under året deltagit i dialogmöte i det Nationella rådet för kunskaps- 
styrning, referensgrupp för professionsorganisationer, på Socialstyrelsen. 
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Genom Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bevakas etiska frågor inom tand-
vården. Under våren har ett etikprogram planerats för Riksstämman, ”Hur kan vi öva 
upp den kliniska kompassen”, som handlar om att byta perspektiv och ändå vara 
professionell. Etikkommittén har fortsatt att bidra med fall till Tandläkartidningen. 
Under året har förbundet följt arbetet i Rätt till vård-initiativet. Förbundet har 
undertecknat ett ställningstagande från initiativet om rätt till vård som inte bara ska 
omfatta papperslösa utan även andra utsatta grupper som EU-migranter. 
 
Tandläkarförbundet sprider via hemsidan etiska riktlinjer och rekommendationer 
avseende marknadsföring och agerande på sociala medier. 
 
Tandläkarförbundet påpekar i bl a remissvar att tandvården ska vara en integrerad del i 
hälso- och sjukvårdsbegreppet och att tandvårdslagen harmoniseras med patientlagen. 
Tandläkarförbundet har dock i remissvar angående arbetet med jämlik hälsa markerat 
tydligt att förbundet däremot inte anser att tandvården organisatoriskt ska sorteras in 
under hälso- och sjukvården utan att samspelet är en kunskapsfråga. Munnen behöver 
bli mer känd inom hälso- och sjukvården. 

 
6. Medlemsstöd 
 
Förbundet fortsätter att stötta medlemmar som blivit anmälda till IVO av patient 
och/eller anhörig, vid så kallade patientklagomål. Dels genom att tjänsteman hjälper till 
att formulera ett yttrandesvar till myndigheten och dels genom expertgruppen som kan 
tillgås vid odontologiskt mer komplicerade ärenden. 
 
Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en stiftelse med syfte att på ett 
kamratligt och obyråkratiskt sätt ge långsiktig hjälp till kollegor, studerande och deras 
familjer som hamnat i ekonomiska bekymmer. Stiftelsen har fyra sammanträden per år 
och dessemellan vid behov mejlkontakt och telefonsammanträden. Kamrathjälpen 
jobbar fortsatt med att sprida information om att denna stödmöjlighet finns.  
 
Till kollegastödsgruppen kan medlemmarna ringa, anonymt och under sekretess, för att 
diskutera privata eller yrkesrelaterade problem. Gruppen består av sex stödpersoner.  

 
7. Oral hälsa 
 
God livskvalitet börjar i munnen, Sveriges Tandläkarförbund engagerar sig därför i frågor 
där det finns ett behov av att munhälsoaspekter lyfts fram. 
 
Sveriges Tandläkarförbund har deltagit i möten med tobaksgruppen, som består av 
representanter för Tandvård mot Tobak, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges 
Tandhygienistförening och Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Sveriges Tandläkarförbund står bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, ett 
opinionsprojekt med målsättning att få till stånd ett politiskt beslut om år 2025 som mål 
för utfasningen - att mindre än 5 % av befolkningen i landet då röker. 
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Tandläkarförbundet ställde sig i september bakom A Non Smoking Generations upprop 
”Tobaksfri skoltid”. Sveriges Tandläkarförbund har även deltagit i Tandvård mot Tobaks 
seminarieprogram i Almedalen den 4 juli med titeln Hälsofrämjande tandvård. Tobak 
som hot mot hållbar utveckling var det övergripande temat för seminariet arrangerat av 
Yrkesföreningar mot Tobak.  
 
Sveriges Tandläkarförbund deltar i det svenska NCD-nätverkets möten (NCD = non-
communicable diseases = icke smittsamma sjukdomar). NCD svarar för majoriteten av 
förtida dödsfall i världen och det är fyra kategorier av sjukdomar som är störst; hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och kroniska lungsjukdomar (t ex astma och KOL). 
De största riskfaktorerna är rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig 
fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår är psykisk ohälsa en av de stora 
sjukdomskategorierna. Nätverkets övergripande mål är att öka antalet friska levnadsår i 
befolkningen. Tandvården är genom det regelbundna patientmötet en viktig aktör i det 
preventiva arbetet.  
 
Handlingsprogrammet för sköra äldres munhälsa som under 2016 togs fram av 
Tandläkarförbundet i samarbete med representanter för biståndsbedömare, 
sjuksköterskor, dietister och tandhygienister lanserades för medlemmar och en allmän 
publik på en scen under Swedental i november 2016. Då överlämnades handlings-
programmet också symboliskt till SKL. Under 2017 har förbundet kontaktat SKL med 
frågor om hur man fört ut kunskap om planen, men fått nekande svar om att så har 
gjorts. Förbundet har då agerat genom direktutskick till beslutsfattare i kommuner och 
landsting. Förbundet konstaterar att detta givit genomslag genom att programmet lyfts i 
olika sammanhang. I Tandläkarförbundets omvärldsbevakning framgår att både 
Jämtland/Härjedalen och Västerbotten har tagit steg mot nya sätt att arbeta på för att 
fånga upp de sköra äldres munhälsa i tid. I remissen om nationell kvalitetsplan för vård 
och omsorg för äldre personer som förbundet svarat på lyfter utredaren dessutom fram 
och pekar på värdet av Tandläkarförbundets handlingsprogram. 
 
Förbundet har under året deltagit i möten inom ramen för SKLs projekt ”Strategi för 
hälsa”, hur man bygger en jämlik hälsa för framtiden. Bl a är kariesaktivitet hos barn 
identifierat som ett viktigt instrument som kan användas som indikator för barnets 
sociala miljö.  
 
Sveriges Tandläkarförbund har under året samverkat med Diabetesorganisationen, 
Hjärt- och Lungfonden och Läkarförbundet för att lyfta frågan om sockrets hälsorisker i 
kontakter med våra rikspolitiker. Ett seminarium hölls i riksdagen till den 25 oktober. 
 
Nationella Munhälsodagen firades den 9 september på samma sätt som året innan, med 
centralt arrangerade event på de fyra studieorterna Stockholm, Göteborg, Umeå och 
Malmö. Arrangörer i år var Tandläkarförbundet ihop med Studerandeföreningen och 
Sveriges Tandhygienistförening. Arrangörerna uppmanade som tidigare sina 
medlemmar runt om i landet att verka för att fler aktiviteter och event ordnas på 
Munhälsodagen. Det blev aktiviteter på ett antal orter runt om i landet. Arrangörernas 
samverkanspartners bistod generöst de centralt arrangerade eventen med varuprover. 
Oral-B stod i år som sponsor för Munhälsodagen.   
 
Den 25 oktober var Tandläkarförbundet, tillsammans med Läkarförbundet, Hjärt-
Lungfonden och Stockholms Diabetesförening medarrangörer till ett seminarium i 
riksdagen angående socker och fetma. Inbjudna var framförallt ledamöterna i 
Socialförsäkrings- och Socialutskottet.  



Sveriges Tandläkarförbund                          9                                             Verksamhetsberättelse 2017 
 

8. Opinionsbildning, information och 
varumärke 

 
I februari stod Tandläkarförbundets nya webbplats klar, med kopplingar till ett nytt 
kursadministrativt system; EduAdmin. Omläggningen till ny webbplats i Wordpress och 
nytt kursadministrativt system har medfört en stor ekonomisk besparing för förbundet.  
Den nya webben har ett större fokus på de aktiviteter som Tandläkarförbundet 
erbjuder. Tandläkarförbundets kurser har fått en mer central plats och tydligare 
exponering och en enklare anmälningsrutin. Även Svenska Tandläkare-Sällskapet och 
Riksstämman har fått en tydligare exponering än tidigare. En annan nyhet är att antalet 
inloggningsskyddade sidor är begränsat till endast kunskapsstöd för medlemmar, såsom 
skriftserien Kunskap & kvalitet, Patientsäkerhetsportalen och annat faktastöd.  
I samband med lanseringen av den nya hemsidan justerades Tandläkarförbundets 
grafiska profil med flera färger, nytt bildspråk och nytt typsnitt.  
 
Under året har Tandläkarförbundet medverkat i tre annonsbilagor i rikspressen. De har 
alla rört kopplingen allmän hälsa och tandvård eller äldrefrågor och publicerats av 
mediaföretaget Mediaplanet. Det övergripande syftet har varit att lyfta frågorna om 
sambandet mellan mun och kropp och vikten av att äldre behåller kontakten med 
tandvården när hälsan i övrigt försämras. 
 
Särskilda medlemssidor har publicerats i varje nummer av Tandläkartidningen. Där har 
Tandläkarförbundets intressefrågor presenterats och personer och planerade aktiviteter 
lyfts fram.  
 
Tandläkarförbundets Facebook-sida har varit offentlig nu i drygt tre år. Där görs inlägg 
om aktuella händelser och nyheter inom tandvården och tandläkarorganisationerna. Lite 
knappt 1 000 personer gillar sidan och får automatiskt inläggen. Sveriges 
Tandläkarförbund har även en Facebook-sida för Nationella Munhälsodagen samt ett 
Twitterkonto.  
 
Omvärldsbevakningen innehåller nyheter från myndigheter och organisationer samt från 
svensk massmedia och skickas regelbundet till medlemmarna. Omvärldsbevakningen är 
även kanal för Tandläkarförbundets och Tandläkartidningens egna nyheter. Nyhetsbrev 
skickades ut vid flera tillfällen under året. 
 
Verksamheten kring förbundets varumärke har bedrivits enligt den fastställda policyn. 
Förbundet får kontinuerligt frågor från företag som vill ha förbundets emblem på sina 
produkter.  
 
Medlemmarna kan enligt regler i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar använda 
förbundets medlemslogotyp på trycksaker och skyltar för sin klinik. Logotypen kan 
beställas från kansliet. 
 
Under Almedalsveckan i juli medverkade ordförande Hans Göransson i Tandvård mot 
Tobaks seminarieprogram Hälsofrämjande tandvård - tobak som hot mot hållbar 
utveckling. 
 
Kansliet har på flera sätt och i olika kanaler arbetat för att göra Tandläkarförbundets 
vision och mission kända för medlemmar och förtroendevalda. 
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I samband med Riksstämman 16 november ordandes ett öppet möte för medlemmar 
där policies om grundutbildning och personalförsörjning diskuterades. 

 
9. Tidskrifter 
 
9.1 Tandläkartidningen 
Tandläkartidningen utkom med 15 nummer under 2017. Även detta år har tidningen 
haft tre nordiska temanummer (TLT nr 1-3, 2017). Dessa nummer är en samproduktion 
mellan de nordiska syskontidningarna i Danmark, Norge och Finland med ett roterande 
projektledningsansvar. Årets ämne var gerodonti och projektledare för temat var 
Tandlaegebladet i Danmark. Under 2018 är Tandläkartidningen projektledare för 
”Nordiskt tema: Antibiotika” och arbetet med det har startat under våren. 
 
Tandläkartidningen har under 2017 genomfört en läsarundersökning som visar att 
tidningen fortsatt har en mycket stark ställning bland sina läsare. En tydlig läsaråsikt, 
som även synts i tidigare läsarundersökningar, är att den utkommer med för många 
nummer. Tandläkartidningen utkommer därför med 12 nummer istället för 15 under 
2018. 
 
Tandläkartidningen har inte tillsatt den 60 % webbredaktörstjänst som blev ledig i 
januari 2017, och inte heller den heltidsreportertjänst som blev ledig den 1 juli. Dessa 
två tjänster ersattes från och med den 1 oktober av en heltidstjänst som 
reporter/webbredaktör. Tillsättningen innebär att tidningens aktiviteter på sociala 
medier (Facebook, Instagram och webb) intensifierats vilket visar sig även i siffror 
jämfört med 2016: antal besök på webbplatsen ökade med 12 procent, radannons-
visningar ökade med 26 procent och nyhetsvisningar ökade med 7 procent. Antalet 
följare på Facebook ökade med 10 procent och på Instagram med 66 procent.   
 
Annonsförsäljningen går fortsatt bra och intäkterna ser för 2017 ut att landa på ungefär 
samma nivå som 2016, ett resultat Tandläkartidningen är mycket nöjda med i en tid då 
många tidningar tappar annonsintäkter.  
 
Tandläkartidningen tog i år en aktivare roll än tidigare på Swedental/Riksstämman 
genom ett delat värdskap för Dental Summit som genomfördes vid två tillfällen i form av 
panelsamtal med några av de deltagande internationella forskarna. Tanken är att 
utveckla denna typ av aktiviteter till Riksstämman 2018 och då delta tidigare i 
planeringen. 

 
10. Internationell och nationell 

samverkan 
 
Tandläkarförbundet har deltagit i CEDs (Council of European Dentists) möte på Malta 
26-27 maj där bl a frågor kring antibiotikaresistens diskuterades. En fråga där förbundet 
tydligt driver en restriktiv linje. Förbundet har under året även deltagit i arbetet inom 
CED, genom Roland Svenssons (f d förbundsordförande, nu verksamhetsrevisor) 
deltagande i arbetsgruppen professionsfrågor och utbildning. Tandläkarförbundet har 
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tillskrivit två EU-politiker om proportionalitetsdirektivet inom EU vilket handlar om 
relationen mellan nationellt och europeiskt ansvar inom ett antal områden.  
 
Förbundet deltog i FDI-kongressen i Madrid i augusti, i generalförsamlingen och i World 
Oral Health forum. I samband med kongressen antogs ett antal policydokument för 
tandvården. I samband med World Oral Health Forum hade förbundet möjlighet att 
diskutera med företrädare för FDIs styrelse hur kunskaper om munhälsans och då 
framförallt parodontala tillstånd påverkar svenska nationella riktlinjer för diabetes och 
hjärt-kärlsjukdomar, och insikten hos svenska politiker om behovet av att behandla 
parodontala sjukdomar. 
 
Under våren övervägde förbundsstyrelsen att göra medlemskapet i FDI vilande av 
ekonomiska skäl men efter överväganden så beslöt styrelsen att behålla ett aktivt 
medlemskap i organisationen. Förbundet har också besvarat ett antal enkäter och 
frågeställningar från CED, FDI och ett antal medlemsländer om tandvårdens organisation 
i Sverige samt om metoder och produkter. 
 
I april deltog förbundet i det nordiska ordförandemötet i Helsingfors. Där man 
diskuterade frågor av gemensamt intresse och lyfte frågor som är aktuella i respektive 
land. Bl a presenterade Sveriges Tandläkarförbund Studerandeföreningens 
mentorskapsprogram. 
 
Förbundet har deltagit i Sacos ordföranderåd och i olika arbetsgrupper inom Saco för att 
diskutera utbildning och internationella frågor. Det internationella nätverket hanterar 
information om vad som sker på den internationella arenan och håller Sveriges 
Tandläkarförbund à jour med vilka internationella frågor som är aktuella.  
 
Tandläkarförbundet deltar också i Sacos nätverk för hälso- och sjukvård, för professions-
organisationer, där gemensamma vårdfrågor diskuteras. Sveriges Tandläkarförbunds 
kanslichef deltar i möten med Sacos övriga kanslichefer. 
 
Inför Sacos kongress har förbundsstyrelsen arbetat med att tydliggöra egenföretagarna 
inom vården bland annat genom att motionera om klargöranden i Sacos framtids-
proposition. På kongressen den 23-24 november var förbundet representerat genom 
ordföranden Hans Göransson. Tandläkarförbundets motion bifölls av kongressen. 
Dessutom antogs en motion av kongressen från Sacos nätverk för hälso- och sjukvård 
om hållbar hälsa och vikten av att utnyttja den akademiska kompetensen i hälsoarbetet.  
 
Möten med riksföreningarna och branschorganisationen Privattandläkarna genomförs 
regelbundet. 

 
11. Intern arbetsorganisation 
 
11.1  Förbundet  
Förbundsstyrelsen bedriver ett utvecklingsarbete i syfte att få ett effektivare och mer 
ändamålsenligt kansli för att möta framtida behov och utmaningar.  
 
Kartläggning av förbundets fortbildningsverksamhet har genomförts och en 
handlingsplan för implementering av regionföreningarna till Tandläkarförbundet är 
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framtagen. Arbete med ett samordnat regelsystem för fortbildningen pågår. Styrelsen 
har deltagit i möte med representanter för fortbildningsrådet och diskuterat former för 
fortbildningen i förbundet framöver.  
 
Förbundsstyrelsen har beslutat om ett uppdrag att se över samarbetsformerna med 
specialist- och ämnesföreningarna i syfte att öka den gemensamma nyttan för 
professionens bästa. 
 
Från och med andra halvåret 2017 finns inte längre möjlighet att beställa tandläkar-ID 
för riksföreningarnas medlemmar då det visar sig vara svårt att kvalitetssäkra 
hanteringen på grund av tilltagande risker för förfalskning.  

 
11.2  Kansliet 
Kansliet har fortsatt arbetet med att se över interna rutiner och befintliga avtal i syfte 
att åstadkomma kostnadsminskningar och intäktsökningar. Ett arbete med att se över 
samtliga interna policydokument har inletts och planer för arbetsmiljö och 
diskriminering/mångfald togs fram under hösten. 
 
Kontorsrum på kansliet har hyrts ut i andra hand sedan maj månad. Fastigheten 
Österlånggatan 43 har ny ägare sedan 25 augusti. Tandläkarförbundets avtal med 
fastighetsägaren går ut den 31 december 2018. Under året har olika lösningar på 
lokalfrågan prövats utan att något definitivt beslut fattats av styrelsen. 
 
Möten i kansliets samverkansgrupp (arbetsgivare och representanter för anställda) hålls 
regelbundet.  
 
Kansliet har deltagit i externa informationsmöten bl a på Saco med anledning av den nya 
Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. 
 
Ekonomifunktionen har under hösten präglats av mycket hög arbetsbelastning. 
Anledningen har varit att samtidigt med det löpande har det upptäckts brister som 
uppstått tidigare. Dessutom behov av förändringar framöver med anledning av 
Tandläkarförbundets övertagande av fortbildningen.  
 
Under hösten har det varit stora problem med det befintliga ekonomisystemet och 
under nästa år kommer det bli aktuellt att utvärdera eventuellt byte till nytt system. 
 
I samband med att fortbildningsverksamheten kommer in i förbundet från 2018 är det 
ett antal rutiner som har varit tvungna att ses över och ändras, allt ifrån kostnadsställes-
struktur till beräkning av momsavdrag. 

 
11.3  Verksamhetssystem 
I februari stod Tandläkarförbundets nya webbplats klar, med kopplingar till ett nytt 
kursadministrativt system; EduAdmin. Omläggningen till ny webbplats i Wordpress och 
nytt kursadministrativt system har gjorts och medfört en stor ekonomisk besparing för 
förbundet.  
 
Se även punkten 8. Opinionsbildning, information och varumärke. 
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11.4  Personal 
Det har varit stor omsättning av personal samtidigt som den totala personalstyrkan 
minskat vilket har medfört påfrestningar för hela kansliet. Ekonomichefen avslutade sin 
anställning i mars och ekonomifunktionen upprätthölls av konsulter under våren. I 
augusti anställdes en ny ekonomichef och en redovisningsekonom hyrdes in. 
Projektledare för implementering av fortbildningen från regionföreningarna till 
förbundet anställdes i augusti. Analys av personalbehovet för fortbildningsverksamheten 
har genomförts och kompletterande rekryteringar har gjorts under senare delen av 
hösten. Ny kommunikatör till kansliet anställdes i september och en kursadministratör 
och en ekonomiassistent anställdes i november/december för att klara den ökade 
arbetsvolymen för kursadministrationen från de tre tidigare regionföreningarna.  

 
11.5  Ekonomi 
I slutet av 2016 gjordes kraftiga kostnadsreduktioner på kansliet genom såväl översyn av 
olika avtal som personalreduktioner i syfte att skapa stabila ekonomiska förutsättningar. 
Åtstramningarna gav resultat som kunde noteras redan i bokslutet för 2016 genom att 
underskottet från 2015 reducerades kraftigt och verksamhetskostnaderna gav ett 
obetydligt underskott. Kombinerat med intäkter av kapitalförvaltning gav bokslutet 2016 
i slutändan ett överskott. När ekonomichefen sa upp sig vid årsskiftet 2016/17 och det 
även uppstod rekryteringsbehov när ekonomiassistenten gick i pension konstaterade 
förbundsstyrelsen att det fanns behov av en grundlig genomlysning av bemannings- och 
kompetensbehov av kansliets ekonomifunktion. Detta var speciellt angeläget med tanke 
på den beslutade omorganisationen av fortbildningsverksamheten som leder till ökad 
arbetsvolym på ekonomisidan. 
 
Under 2017 har förbundet på grund av bemanningsbehov tvingats ta externa 
konsultkostnader för att klara av ekonomiadministrationen. Dessa har dock till stor del 
balanserats av uteblivna lönekostnader. Sedan mitten av augusti är ekonomiavdelningen 
bemannad med egen personal. Parallellt med detta har arbetet med att se över och 
förenkla ekonomiadministrationen fortsatt, inledningsvis med inhyrd konsult men efter 
mitten av augusti med egen personal.  
 
Genom försiktighet med övriga kostnader har kostnadsbilden kunnat hållas i balans och 
uppföljningen för 2017 pekar på att det finns balans mellan inkomster och utgifter. 
Jämfört med motsvarande uppföljning 2016 är det en kraftig resultatförbättring. Detta 
innebär inte att styrelsen betraktar de ekonomiska problemen som avklarade utan det 
krävs fortfarande försiktighet med kostnader. 

 
12. Förbundets 

studerandeverksamhet 
 
94 % av alla Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Studerandeföreningen. 
 
Studerandeföreningens verksamhetsår inleddes med ett kick-off möte och ett 
föreningsmöte den 20-21 januari i Stockholm. På mötet fattades bl a beslut om 
föreningens fokusfrågor för 2017 och dessa är hälsa, kompetensutveckling, 
internationellt utbyte och samarbete mellan föreningens lokalföreningar.  
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Under våren har föreningen främst arbetat med att utvidga mentorskapsprogrammet till 
ett internationellt plan. Föreningen har även arbetat med att öka samverkan mellan 
lärosätena socialt och utbildningsmässigt bl a via utbyten och studiebesök.  
 
Facebook som kanal ut till medlemmarna har ökat i betydelse och är nu en huvudkanal 
för informationsspridning. Sidan uppdateras åtminstone en gång i veckan men oftast 
flera gånger då det alltid är något på gång. Med hjälp av anordnandet av tävlingar på 
sidan har även tillströmningen till den ökat och inlägg når numera därför ut till många 
fler än tidigare, vilket är ett mål för användandet. 
 
Centralstyrelsen har haft tre möten under 2017, varav ett internatmöte. Föreningen 
deltar även på fortbildningsrådets möten. Föreningen har deltagit på fyra av Sacos 
medlemsråd under verksamhetsåret 2017 och Studerandeföreningens ordförande har 
deltagit på IADS kongress i Madrid i samband med FDI-kongressen.   
 
Studerandeföreningen arbetar aktivt med den egna organisationen genom att se över 
stadgar och arbetsordning.  
 
De fyra lokalföreningarna har en hög aktivitetsnivå med många arrangemang såväl av 
social som professionell karaktär.  
 
I maj arrangerades för första gången en hel vecka där samtliga lokalföreningar 
anordnade olika evenemang samtidigt under sju dagar med ett och samma tema. I år var 
temat Hälsa i enlighet med Studerandeföreningens fokusfrågor och alltifrån psykisk 
hälsa till fysisk hälsa, kost, ergonomi, stress och mycket mer uppmärksammades under 
veckan. Medlemmarna gav mycket god respons på evenemanget. 
 
Den 9 september var samtliga lokalföreningar med i anordnandet av Nationella 
Munhälsodagen och deltog aktivt. Studerandeföreningen har centralt ifrån även 
upprättat ett Alumninätverk med tidigare förtroendevalda, från tidigt 2000-tal och 
framåt. Mycket av arbetet under sen höst har präglats av förberedelserna inför den 
Odontologiska Riksstämman där föreningen bl a var med och anordnade två 
föreläsningar, bemannade en egen monter och anordnade en studentsittning. 
 
Studerandeföreningens föreläsning på Riksstämman handlade om framtidens tandvård 
och blev mycket lyckad. Den lockade cirka 200 besökare. Studerandeföreningens 
förtroendevalda fick bemanna Tandläkartorget samt Studentloungen och svarade på 
medlemmarnas frågor. Studerandeföreningens östra lokalförening anordnade en stor 
studentsittning som är den största sammankomsten av tandläkarstudenter under året 
med cirka 250 gäster.  
 
Studerandeföreningen höll årsmöte den 16:e november. Centrala styrelsens samtliga 
propositioner röstades igenom, bland annat att utreda möjligheten för etablering av 
nationella utbyten/studiebesök. Lyova Torosyan, tidigare ordförande för Östra 
Studerandeföreningen, valdes till Centralordförande och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 
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13. Besvarade remisser 
 

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom 
hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland (Socialstyrelsen) 
 
En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Remiss avseende utredning ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt 
utbyte” (Läkemedelsverket) 
 
För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 
2017:4 (Saco/Socialdepartementet) 
 
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för 
tandläkare utbildade utanför EU och EES (Socialstyrelsen) 
 
Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden och ny 
arbetsordning (Socialdepartementet) 
 
Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter 
(Strålsäkerhetsmyndigheten) 
 
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(Socialstyrelsen) 
 
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017:21 
(Saco/Socialdepartementet) 
 
Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48 
(Socialdepartementet) 
 
Elektronisk förskrivning av humanläkemedel samrådsremiss (Läkemedelsverket) 
 
Remiss - reviderade råd Bra måltider i äldreomsorgen (Livsmedelsverket) 
 
Remiss av SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett 
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (Socialdepartementet) 
 
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål, SOU 2017:50 (Saco/Utbildningsdepartementet) 
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Organisationen år 2017 

 

Förbundsmötet 
Björn Smedberg, talman  
Lars Hagerström, ersättare 

 
Förbundsstyrelsen  
Hans Göransson, ordförande 
Peter Schulz, vice ordförande 
Gunilla Carlsson 
Peter Franzén  
Chaim Zlotnik 
Per Vult von Steyern 
Adrian Borhani, ständigt adjungerad 
John Bratel, suppleant 
Patricia De Palma, suppleant  
Andrea Gerner, suppleant 
Urban Olsson, suppleant 
Lena Rignell, suppleant 
Maria von Beetzen, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk 
 
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit elva protokollförda sammanträden. 

 
Råd och nämnder 
 
Fortbildningsrådet  
Patricia De Palma, ordförande 
Olle Forsman, NordÖstra kursnämnden 
Svante Lindqvist, NordÖstra kursnämnden  
Magrethe Persson Toremalm, Södra kursnämnden 
Claes Virdeborn, Södra kursnämnden 
Håkan Dewill, Västra kursnämnden 
Birgitta Petersen, Västra kursnämnden 
Hans Sandberg, Riksstämmenämnden 
Aylin Marinova, Studerandeföreningen, ständigt adjungerad 
Isabel Brundin, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Peter Troberg, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Annika Johansson, Västra kursnämnden, suppleant 
Stein Markman, Västra kursnämnden, suppleant 
Christian Kindblom, Södra kursnämnden, suppleant 
Sasan Naraghi, Södra kursnämnden, suppleant 
Ansv tjm: Pia Säävälä 
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Etikkommittén  
Gunnar Henning, ordförande 
Erik Kollinius  
Johanna Norderyd 
Gunilla Sjögren Sandberg (fr.o.m. 19/6) 
Inger Wårdh (fr.o.m. 4/5) 
Ansv tjm: Jeanette Falk 

 
Hjälpfondsnämnden 
Margaretha Lindqvist, ordförande 
Ylva Aminoff 
Lars Ekdahl 
Sten Arne Enocksson 
Lena Strimling 
Ansv tjm: Pia Kollin 

 
Specialist- och ämnesföreningar - med associerat medlemskap 
Svenska endodontiföreningen Charlotte Ulin 
Svenska parodontologföreningen Ann-Marie Roos-Jansåker  
Svenska pedodontiföreningen Georgios Tsilingaridis  
Svensk förening för bettfysiologi Anders Wänman 
Svensk förening för cariologi Hans Sandberg 
Svensk förening för oral protetik Lars Hjalmarsson 
Svensk förening för orofacial medicin Maria Westin 
Svensk samhällsodontologisk förening Elisabeth Wärnberg Gerdin 

 
Övriga specialist- och ämnesföreningar 
Svenska ortodontiföreningen Heidrun Kjellberg 
Svensk förening för odontologisk radiologi   Hanna Salé 
Svensk käkkirurgisk förening Christian Schaefer 

 
Valberedning 
Urban Alsenmyr, sammankallande 
Majid Ebrahimi 
Alexandra Ioannidis Olsson 
Anders Jonsson 
Erik Baecklund, suppleant 
Carina Bergman, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk 
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Tandläkarnas Service AB 
 
Bolaget har haft följande styrelse: 
 
Hans Göransson, ordförande 
I övrigt samma ledamöter som i förbundsstyrelsen 
Jeanette Falk, VD 

 
Svenska Tandläkare-Sällskapet (STS) 
stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning  
 
Stiftelsens styrelse 
Per Vult von Steyern, ordförande 
John Bratel, vice ordförande 
Andreas Cederlund 
Agneta Marcusson 
Maria von Beetzen 
Ansv tjm: Jeanette Falk 

 
STS’ nämnder 
 
Museinämnden 
Lars Frithiof, ordförande (t.o.m. 9/10)  
Ingvar Alba  
Dag Wallerstedt 
Louise Ericson, ständigt adjungerad, ordförande fr.o.m. 10/10 

 
Riksstämmenämnden 
Andreas Cederlund, ordförande 
Pernilla Larsson Gran  
Hans Sandberg 

 
Stipendienämnden 
Agneta Marcusson, ordförande 
Göran Kjellner 
Malin Ernberg 
Jan Ahlqvist  
Lars Bondemark 
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Revisorer 
 
STF, STS och Tandläkarnas Service AB 
Martin Artman 
Roland Svensson  
Stefan Norell, auktoriserad revisor Grant Thornton 
Sofie Nilsson, auktoriserad revisor Grant Thornton 

 
Förbundskansliet 
 
Jeanette Falk, kanslichef (sjukskriven 100 % t.o.m. 9/1, 50 % 10/1-18/2) 
Yvonne Gille, tf. kanslichef (t.o.m. 19/2) 
 
Ekonomi 
Jessica Palm, ekonomichef (t.o.m. 26/3) 
Martin Karlgren, ekonomichef fr.o.m. 14/8 
Jenny Hoffström (STS/NordÖstra kursnämnden)  
Ylva Liljeson (t.o.m. 28/3) 
Elisabeth Fång (fr.o.m. 15/8) 
Therésa von Melen (fr.o.m. 27/11) 
 
Fortbildning 
Pia Säävälä (Fortbildningsrådet) 
Jonas Nordvall (fr.o.m. 30/8) 
Sofia Ekenberg (NordÖstra kursnämnden/STS) 
Cecilia Karlsson (fr.o.m. 1/12) 
Annika Bouvin (STS)  
 
Politik och utredning 
Lena Munck (t.o.m. 10/5) 
Lena Lobelius (fr.o.m. 18/9) 
Pia Kollin (Hjälpfondsnämnden) 
Anna Ekmer 
 
Tandläkartidningen 
Hilda Zollitsch, chefredaktör  
Elisabeth Frisk 
Carina Lööf Frohm 
Thomas Jacobsen 
Christer Johansson 
Mats Karlsson (t.o.m 25/6) 
Anna Norberg (fr.o.m. 2/10) 
Björn Klinge 
Linda Persson (t.o.m. 17/1) 
Janet Suslick  



 
 
 
 

Representation i externa organ 2017 

 
Nationellt Kontaktperson/ansvarig  
 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)  Henrik Toremalm (Saco-mandat) 
 
Socialstyrelsens Nationella Planeringsstöd  Hans Göransson, kansliet 
för tandläkare och tandhygienister (NPS) 
 
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring Gunilla Carlsson 
(ST-rådet) för tandläkare, bistår Socialstyrelsen 
 
Sacos ordförandemöte Hans Göransson, Chaim Zlotnik, 

Jeanette Falk 
Sacos kanslichefsmöte Jeanette Falk 
Saco hälso- och sjukvård Hans Göransson, Jeanette Falk 
Sacos olika nätverk: ekonomi, HR, utbildning och kansliet 
forskning, internationellt, information/kommunikation  
 
Nystart för odontologisk forskning  Svenska Tandläkare-Sällskapet 
 
Samverkan för Säker Vård Hans Göransson 
 
Rätt till vård-initiativet FS 
    
Plattform för Jämlik hälsa och vård  kansliet  
 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)  kansliet 
 
FOLKHÄLSOSTRATEGIER 
Tandvård mot Tobak  kansliet 
Tobaksgruppen  kansliet 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 kansliet 
NCD (non-communicable disease)-nätverket  kansliet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Internationellt Kontaktperson/ansvarig 
  
FDI World Dental Federation  Hans Göransson, Jeanette Falk  
 
CED (Council of European Dentists)  Hans Göransson, Jeanette Falk, 

Lena Munck (t.o.m. 10/5) 
 
CED (Council of European Dentists) Working Group;  Roland Svensson 
Education and Professional Qualifications  
 
Nordiskt ordförandemöte  Hans Göransson, Jeanette Falk 
 
Skandinavisk Tandläkareförening   Hans Göransson, Jeanette Falk 
 
Nordiskt kursnämndsmöte (nästa 2017)  Patricia De Palma, kansliet  
 
Styrelsen för Acta Odontologica Scandinavica  Bevakas via utsända handlingar 
 
Swedish Standards Institute;  
SIS/TK 327 Tandvård  Ulf Örtengren 
SIS/TK 340 Implantat och biologisk säkerhet Ulf Örtengren 
SIS/TK 602 Patientdelaktighet i personcentrerad vård Hans Göransson  
  
ADEE (Association for Dental Education in Europé) Bevakas via utsända handlingar 
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Sveriges Tandläkarförbund                       Fortbildningsrådet maj 2018 
 
 

Verksamhetsberättelse 2017 
 

Fortbildningsrådet består av ordförande, utsedd av förbundsmötet och ledamot av 
förbundsstyrelsen, samt sju ledamöter: två representanter från de tre kursnämnderna, även de 
utsedda av förbundsmötet samt en ledamot från Riksstämmenämnden. Rådet har en ansvarig 
tjänsteman till sitt förfogande och hösten 2017 tillkom en projektledare för 
verksamhetsomläggningen av kursverksamheten. 

Ledamöter under 2017 har varit Patricia De Palma, ordförande, Olle Forsman och Svante Lindqvist 
NordÖstra Kursnämnden, Magrethe Persson Toremalm och Claes Virdeborn, Södra Regionens 
Kursnämnd, Birgitta Petersen och Håkan Dewill, Västra Regionens Kursnämnd. Hans Sandberg från 
Riksstämmenämnden har deltagit på mötena. Pia Säävälä har varit ansvarig tjänsteman från kansliet. 
Studerandeföreningens representant Aylin Marinova adjungerades till rådet under 2017. Jonas 
Nordvall är projektledare för verksamhetsomläggningen. 

Rådet har haft fyra sammanträden under året och haft följande huvuduppgifter 2017: 

• Att ta fram underlag till och utge kursprogrammet två gånger under året, i mars och oktober 

• Att utvärdera och utveckla kurskoncept för systematisk fortbildning, Tandläkarveckan 

• Att utvärdera och utveckla Diplomkurserna 

• Att föreslå verksamhetsutveckling och gemensam organisation för fortbildningen inom Sveriges 
Tandläkarförbund 

• Att göra en kvalitetsöversyn av rådets arbetsgrupper, utveckla kursadministrationsverktyg och 
anmälningsfunktion på hemsidan samt CV på Min sida 

• Att utvärdera systemet med fortbildningspoäng på kurser för tandläkare producerade i vår 
kursverksamhet 

 
Omorganisation 

I slutet av 2017 förbereddes verksamhetsomläggningen för kursverksamheten som inträdde 1 januari 
2018. Personal rekryterades till Tandläkarförbundet för att hantera hela kursverksamhetens ekonomi 
och administration. Dessutom planerades för att kursverksamheten blev momspliktig. Kansliet och 
fortbildningsrådet utvärderade arbetsprocesser och påbörjade verksamhetsutvecklingen under året. 

Kursprogrammet  

Fortbildningsrådet har samordnat fortbildningen som de tre regionala kursnämnderna arrangerar. 
Kurskatalogen skickas ut som separat försändelse till förbundets medlemmar, personal på landets 
folktandvårdskliniker och privattandvårdskliniker. Annonsintäkterna står för en liten del av 
kostnaden för produktionen. 

De två kursprogrammen har erbjudit 170 kurser under året, varav 24 diplomkurser. Kurserna har 
täckt alla ämnesområden inom odontologin och dess gränsområden. Ambitionen är att 30 procent av 
kurserna varje termin ska vara nya. Under 2017 var 46 kurser nya (27 procent). 
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Kursanmälningar 2017 

Under året hade vi ca 160 färre personer på kurserna jämfört med 2016. Ca en tredjedel av 
anmälningarna inkommer efter ”ordinarie anmälningsdagen”. Kursnämnderna var tvungna att stryka 
45 kurser ur sortimentet pga (oftast) för få kursdeltagare. Året innan strök man 35 av kurserna. 

Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2017: 3354 
Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2016: 3521 
Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2015: 3142 
 
Den största åldersgruppen som går på kurs är mellan 28-37 år. En stor andel av våra kursdeltagare 
var kvinnor, uppemot 80 procent.  

En del kurser har långa köer och det är svårt att tillgodose behoven inom t ex kompositteknik för 
tandsköterskor och oral kirurgi arbetskurserna. Även vissa diplomkurser är det svårt att komma in på 
om man inte är ute i god tid. 

 
Tandläkarveckan 

Under 2017 formades det nya kurskonceptet Tandläkarveckan alltmer mot en konventionell kurs, 
planen var inledningsvis att ha distanskurs och e-learning. Man landade i att organisera 
Tandläkarveckan med 5+5 dagarskurs i odontologiska ämnen och första blocket genomfördes i 
Stockholm september och följs av en vecka i Malmö 2018. Alla tre kursnämnder är med och 
organiserar och kommer ha kursvärdar från varje kursnämnd. Den första tandläkarveckan 
genomfördes av 27 tandläkare och utvärderingarna var övervägande positiva. 

 
Diplomkurser/ST-kurser 

Diplom/ST-kurserna är speciellt lämpade för tandläkare under specialisttjänstgöring, men riktar sig 
även till alla kategorier av tandläkare som vill fördjupa sina kunskaper. Kurserna omfattar minst 21 
timmar och avslutas alltid med kunskapsprov. Minst en av kursgivarna ska ha disputerat eller vara 
specialist inom ämnesområdet. Kursnämnderna har som ambition att ge varje diplomkurs minst vart 
tredje år, eller oftare beroende på efterfrågan. 

Ett översiktsschema som sträcker sig fyra terminer framåt i tiden publiceras i kursprogrammen.  

Diplomkurserna har likriktats i största möjliga mån och man arbetar för ett utökat samarbete med 
fakulteterna.  

 
Fortbildningsrådets arbetsgrupper 

Marknadsförings- och webbgruppen har lagts vilande. Tandläkarveckans arbetsgrupp har två 
personer från varje kursnämnd och samordningsgruppen för diplomkurs har under 2017 haft fyra 
ledamöter (två från nordöstra). Flera arbetsutskott har arbetar vid sidan av fortbildningsrådet under 
2017, bl a för att se över avtal med föreläsare, Malmö universitet samt utreda hur Sveriges 
Tandläkarförbund kan bistå i att utbilda tredje landstandläkare som väntar på svensk legitimation. 

 
It-system 

Verktyget där kursverksamheten administreras anpassades kontinuerligt, utifrån behov som uppstår. 
Under 2016 utvärderades erfarenheterna av en integrerad hemsida och bokningsverktyg, 
genomlysning av kostnader gjordes och vi valde att ingå avtal med ett standardverktyg; Eduadmin 
från Multinet, för kursbokningar och medlemsregister med CRM-funktioner. Genom en wordpress-
plugin visas kurserna på hemsidan, som också upphandlades till ny leverantör i slutet av 2016; 
Wonderboys. I februari började vi administrera i ett nytt system och den nya hemsidan började 
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användas. Under året fortsatte Multinet med att utveckla en medlemskoppling till TEV och TT:s 
medlemsregister och en ekonomikoppling till Softone för att sköta faktureringen i ekonomisystemet. 

 
Kursnämnderna på Odontologisk Riksstämma i Stockholm 2017 

Kursnämnderna fanns representerade på Tandläkartorget under Riksstämman. Kursnämnderna höll, 
tillsammans med övriga parter på Tandläkartorget, i en tipspromenad och bidrog med två frågor. 
Vinsten var 5 kursdagar (motsvarande 5000 kr/vinnare) och kursnämnderna hade samlat ihop 
vinsten tillsammans med TEV och Kamrathjälpen. 

Under riksstämman så bjöd fortbildningsrådet in till en middag på torsdagen där drygt 30 personer, 
de nordiska gästerna och kursnämnderna, deltog.  

 
Nordiskt kursnämndsmöte i Bergen 2017 

I augusti deltog Sasan Naraghi från Södra kursnämnden tillsammans med Patricia De Palma, Hans 
Sandberg, Pia Säävälä och Annika Bouvin på nordiskt kursnämndsmöte i Bergen, Norge. Mötet tog 
upp ämnen som varför en kurs blir succé, intressekonflikter/jäv i kursverksamhet, hur man rekryterar 
föreläsare i de olika länderna och vad de får i betalt. Vi lyssnade på ett föredrag av Gunhild Vesterhus 
Strand - Geriatric dentistry, och gick på studiebesök på Tandvårdshögskolan och Lepramuseet samt 
en utflykt upp till Ulriken med bergbana och utsikt. Island, Norge, Finland och Danmark var också 
representerade och 2019 ska Sverige vara värd för mötet. Man fattade ett gemensamt beslut att alla 
ska använda jävredovisningsblankett i samband med att man anlitar föreläsare för att undvika att vi 
brister som oberoende kursarrangör, något alla förbunden anser viktigt.  
 

Fortbildningspolicy 

Tandläkarförbundets ambition är att med detta dokument stödja svenska tandläkares delaktighet i 
planeringen av sin fortbildning. Policyn finns på förbundets hemsida och ses nästa gång över 2018. 

 
Övriga frågor som FR har haft uppe under året: 

• Dialog med Förbundsstyrelsen, kommunikation 

• Kurser i samverkan (med högskolan) 

• Verksamhetsutveckling 

 

 
 
Patricia De Palma 
Ordförande 
 
     
  
Olle Forsman                      Magrethe Persson Toremalm            Birgitta Petersen 
NordÖstra Kursnämnden                   Södra kursnämnden                             Västra kursnämnden 
 
 
 
 
Hans Sandberg 
Riksstämmenämnden   



 

 1 

 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté 
 
Kommitténs arbete 
Sveriges Tandläkarförbunds övergripande mål i etiska frågor är att tandläkarens grundutbildning och 
yrkesutövning ska präglas av en hög etisk nivå och att det ska finnas en kontinuerlig och levande 
debatt i etiska frågor.  
 
Etikkommittén bestod år 2016 av: 
Gunnar Henning, ordförande 
Johanna Norderyd 
Erik Kollinius  
Ansvarig tjänsteman t o m november 2016: Cajsa Johansson 
 
Etikkommittén bestod år 2017 av: 
Gunnar Henning, ordförande 
Johanna Norderyd 
Erik Kollinius  
Gunilla Sjögren-Sandberg 
Inger Wårdh 
Ansvarig tjänsteman: Vakant 
 
 
Under år 2017 hade Etikkommittén fyra sammanträden. Ett av sammanträdena skedde i samband 
med Riksstämman, och två möten har hållits på telefon. Några arbetsmöten per telefon med 
anledning av seminarieplanering inför Riksstämman har även skett under året. 
 
Huvudfrågorna för Etikkommittén under året var: 

• Seminarium på Riksstämman i samarbete med Svensk förening för Orofacial Medicin. 
• Artiklar rörande etikfall i Tandläkartidningen 
• Rekrytering av nya ledamöter i samverkan med förbundets valberedning 
• Rådgivande funktion åt förbundsordförande 
• Medverkan i nätverket ”Rätt till vård-initiativet” i samverkan med flertal vårdfackliga förbund 

och intresseorganisationer 
 
Planering och arrangemang av Etikdagen och utdelning av Etikpriset är bordlagda men planeras att 
genomföras våren 2019. 
 
Program på Riksstämman 2017 
Etikkommittén deltog med en programpunkt på Riksstämman i samverkan med Svensk förening för 
Orofacial Medicin.  
Referat:                                                                                                                                                                   
Bör man överväga att behandla den här patienten under tvång?                                                                 
Så lät den inledande frågan på seminariet ”Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker” på 
Riksstämman 2017 som anordnades genom ett samarbete mellan ”Tandläkarförbundets 
etikkommitté och Svensk förening för Orofacial Medicin, SOM. 
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Referat: 
Med hjälp av Gert Helgesson – professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet och Pia Skott - leg. 
tandläkare och med dr, tandvårdsstrateg vid FTV AB i Stockholms län, diskuterades etiska 
frågeställningar som ofta dyker upp vid omhändertagandet av äldre patienter som av olika skäl har 
en sänkt autonomi. 

Underlaget till seminariet utgjordes av ett fall med en man med långt framskriden Alzheimer och 
dåligt inställd diabetes som bokades in för undersökning på Folktandvårdens klinik för medicinsk 
tandvård på Stockholms sjukhem. Det är en mottagning särskilt inriktad på omhändertagande av 
äldre multisjuka patienter. 

Personal på äldreboendet hade lämnat av mannen i väntrummet, där han satt ensam med sitt ID-kort 
i handen. Klinisk och radiologisk undersökning gick att genomföra och nytt besök bokades för att 
inleda behandling. Hälsodeklaration fick tas per telefon och boendepersonalen uppgav att mannen 
aldrig haft besvär med sina tänder. Hustrun, som inte vill följa med sin make till tandvården, uppger 
däremot att han ofta klagade på tänderna under den tiden han bodde hemma. Vid återbesöket 
lämnas patienten återigen själv, trots tandvårdspersonalens påtryckningar mot äldreboendet. Han är 
påtagligt orolig och vet inte var han är. Tandbehandling inleds men patienten säger med svag röst att 
han ”vill hem” och ber tandläkaren att sluta. Behandlingen avbryts och nytt besök bokas då 
ytterligare försök att närma sig patienten planeras, men då med stöd av sedering ordinerat av 
geriatriker. Det besöket får senare avbokas för patienten hade fått amputera benen. 

Tvångsvård är något vi tandläkare känner oss väldigt främmande för, medan det inom andra delar av 
vården är en del av vardagen. Men var går gränsen för vad som är tvång? Ett liggsår eller benbrott 
som lämnas obehandlat betraktas som underlåtenhet, oavsett vad den non-autonoma patienten 
tycker och sängkläder som inte byts eller utebliven duschning är helt oacceptabelt. Men med 
munnen verkar andra regler gälla. Det här beskrivna fallet är långt ifrån ovanligt inom 
äldretandvården och underlåtenhet vad gäller munhygien är vanligt. I det aktuella patientfallet var 
munhygienen närmast obefintlig. Men hur ska vi se på den mun- och tandvård vi bestämmer oss för 
att inte göra? 

Inga raka svar om rätt och fel kunde levereras under seminariet. Självklart måste man göra en 
bedömning kring skadan/nyttan i behandlingen. Patienten kunde tugga med sina tänder, trots grav 
parodontit. Om patienten är besvärsfri och sannolikt inte har lång tid kvar att leva, gör vi honom 
kanske en otjänst genom att dra ut tänder. Å andra sidan kan man fundera på om det dåliga 
tandstatuset påverkat patientens diabetes, som i sin tur förmodligen är skälet till 
benamputationerna. Kring detta kan vi bara spekulera. Varken Gert eller Pia tyckte att man skulle 
närma sig tvångstandvård, men ansåg det inte som ett övergrepp att sedera patienter vid behov. Pia 
hänvisade bl.a. till ”Ramdokumentet för äldretandvård” där vårdambitionsnivåer förespråkas och 
som kan användas som ett redskap i sin behandling (Förbättra/Bevara/Fördröja/Lindra). 

Sammanfattningsvis bör svåra beslut tas tillsammans med kollegor, anhöriga och boendepersonal, 
för att på ett klokt vis vikariera för patientens sviktande autonomi. Men till syvende och sist handlar 
det om att den behandlingsansvarige tandläkaren alltid måste ha patientens bästa för ögonen och 
använda sin odontologiska kunskap som ett stöd i sitt vårdande arbete. 
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Etikfall i Tandläkartidningen 
Under 2017 har Etikkommittén fortsatt samarbetet med Tandläkartidningen gällande publicering av 
etikfall. Genom artiklar i Tandläkartidningen informeras tandvårdens aktörer även kontinuerligt om 
principiellt viktiga ansvarsärenden. Under 2017 publicerade Etikkommittén fyra artiklar i tidningen. 
Möte har hållits med tidningens chefredaktör för att tydliggöra och utveckla samarbetet mellan 
tidningen och Etikkommittén. 
 
Rekrytering av nya ledamöter till Etikkommittén 
Under 2016-17 har Etikkommittén diskuterat hur rekrytering av ledamöter ska se ut framöver. Lediga 
platser i Etikkommittén har under en överskådlig period inte utlysts på något sätt av förbundet utan 
posterna har tillsats utifrån förslag från Etikkommittén själva och förbundsstyrelsen.  
Av Etikkommitténs arbetsordning, som beslutades av Etikkommittén 2016, beslöts att 
mandatperioden för ledamöter i kommittén är 3 år och att en ledamot inte bör sitta i kommittén mer 
än två perioder i rad. Detta då Etikkommittén önskar en ökad omsättning bland ledamöterna för att 
hålla liv i de etiska frågorna. En ny ordning har därför arbetats fram under året där vakanta poster 
utlyses i förbundets olika kanaler och förbundets valberedning tillika är valberedning för 
Etikkommittén.  
Som nya ledamöter av kommittén utsåg förbundsstyrelsen under våren Inger Wårdh och från och 
med hösten 2017 Gunilla Sjögren-Sandberg, vilka varmt välkomnas i kommitténs arbete.  
 
Rätt till vård på lika villkor-Ställningstagande  
Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten till bästa 
möjliga hälsa för alla har slagits fast genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och flera FN-konventioner. Rätten gäller var och en som vistas inom respektive stats jurisdiktion 
oavsett juridisk status. Sverige är bundet av och skyldig att respektera, skydda och uppfylla allas 
rättigheter till bästa möjliga hälsa. Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora 
skillnader i landet vad gäller kunskap om lagstiftningen samt ett godtycke i tillämpningen. Det är 
oacceptabelt och något som ansvariga myndigheter bör uppmärksamma. 
Mot denna bakgrund har nätverket arbetat fram ett underlag för ett gemensamt ställningstagande, 
vilket antagits av bland annat tandläkarförbundets styrelse under hösten 2017. 
 
Övriga frågor och blickar framåt 
Etikkommittén har under 2017 berett ärenden åt förbundsstyrelsen. Denna funktion kommer att 
utvecklas under kommande arbetsår. Bristen på tjänstemannastöd har samtidigt avgränsat 
kommitténs möjlighet att på ett mer aktivt sätt arbeta med dessa frågor. Samtidigt vill kommittén 
framföra sitt tack för det stöd som inte minst förbundets kanslichef har bistått kommitténs arbete 
under det gångna verksamhetsåret i avvaktan på förbundets pågående omstrukturering av bland 
annat tjänstemannaorganisation. Etikkommittén uttrycker även önskemål om en tydlig budget för att 
lättare veta vilka ekonomiska ramar kommittén har att förhålla sig till. Etikkommitténs 
dokumentation är i mycket god ordning efter avgående tjänsteman i slutet av 2016 och det finns en 
stor mängd viktig information. Tandläkarförbundet håller på att skapa en ny informationsplattform 
för Etikkommittén, vilket bedöms underlätta fortsatt arbete.   
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Gunnar Henning, ordförande   Johanna Norderyd 
 
 
Erik Kollinius     Gunilla Sjögren-Sandberg 
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Verksamheten jan-sept 
2018 - lägesrapport  
 
1. Utbildning   
 
1.1 Grundutbildning 
Tandläkarförbundet har deltagit i lärosätenas årliga gemensamma möte i Stockholm, 
Forum för Odontologisk Grundutbildning, FOG, på Karolinska Institutet den 12-13 april. 
På mötet diskuterades bl a hanteringen av det fusk som förekommer inom högskolan 
och vilka åtgärder som måste vidtas för att komma till rätta med problemet. 
 
Sveriges Tandläkarförbund har också deltagit i arrangemanget av Sacos högskole-
politiska forum som genomfördes den 18 april i Stockholm. Temat för forumet var om 
högskolan kan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet utifrån befintliga resurser. 
Styr- och resursutredningens huvuddrag presenterades med utgångspunkt i ny modell 
för medelstilldelning som bygger på långsiktighet, minskat prestationsberoende och en 
stärkt koppling mellan grundutbildning och forskning, lärosätet beslutar om 
dimensioneringen samt ökat basanslag till forskningen. Kraven framfördes till 
politikerrepresentanterna. 

 
1.2 Fortbildning 
Tandläkarförbundets kursnämnder har genomfört en lång rad kurser under året. Inom 
de odontologiska ämnesområdena och kringliggande ämnen har totalt 163 kurser 
annonserats i kursprogrammet för VT2018 och HT2018. Kursprogrammet kommer ut två 
gånger per år – i mars och oktober – och skickas till samtliga medlemmar, liksom till alla 
folktandvårdskliniker och privatkliniker. Hittills (sept) har 47 av årets kurser ställts in, 
oftast beroende på för få sökande.  

 
Antalet kursanmälningar under 2018 uppgår till knappt 3000 och det är några hundra 
färre än helåret 2017. Fortbildningen har utökat sitt annonsutrymme både hos 
Tandläkartidningen och andra leverantörer för att synas mer i konkurrensen. 
Fortbildningen har också möjlighet att skriva mer om kursverksamheten i 
Tandläkartidningens medlemssidor. 
 
Kursverksamheten har arbetat med omställningen att arbeta mer enhetligt med kansliet 
som centrum. Det innebär att fortbildningen t ex har upphandlat ett avtalshanterings-
program för att ombesörja avtalen med de ca 400 personer som varje år anlitas som 
föreläsare av kursverksamheten. Fortbildningen har också utrett hur arbetsfördelning 
och arbetsroller ska se ut. Förbundet har anställt en chef för kursverksamheten för att 
kunna ta ett helhetsgrepp om kursverksamhetens verksamhetsutveckling och ekonomi. 
Fortbildningen försöker också lansera andra arbetssätt för att få en bättre planering och 
spridning på kurserna, så att de kanske inte konkurrerar så hårt internt. 
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Tandläkarveckans andra block genomfördes i september och fortbildningsrådet har 
beslutat att fortsätta satsningen på den systematiska fortbildningen även om alltför få 
deltagit på den första omgången.  
 
Diplomkursgruppen har fått i uppdrag att följa ST-utbildningarnas nya riktlinjer och att 
ta fram gemensamma riktlinjer för fortbildningens egna diplomkurser och det kommer 
att levereras nästa år. 
 
Fortbildningsrådet har fortsatt att arbeta med att underlätta för tredjelandstandläkare 
att få sin legitimation i Sverige. Planen är att bygga en digital webblösning som på sikt 
även kan komma att bli en del av fortbildningens totala kursutbud. 
 
Odontologisk Riksstämma & Swedental genomförs den 14-16 november på Svenska 
mässan i Göteborg. Årets program fokuserar på digitalisering, it och framtid. En nyhet är 
Future Lab: en interaktiv upplevelseyta som ska väcka tankar och visa framtidsteknik, 
och bli en brygga mellan fackmässan och föreläsningarna. Anmälan hålls öppen 15 
augusti till 31 oktober.  

 
1.3 Vidareutbildning 
Förbundet representeras i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring 
för tandläkare av Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom sitter 
förbundets vice ordförande Peter Schulz med i rådet nominerad av Privattandläkarna. 
 
Den nya specialiteten orofacial medicin har inrättats.  
 
Förbundet driver frågan om att utöka antalet specialiteter som erkänns formellt på EU-
nivå, både genom de individuella kanalerna och genom det europeiska samarbets-
organet Council of European Dentists (CED). 

 
2. Forskning  
 
Tandläkarförbundet stödjer genom Svenska Tandläkare-Sällskapet svensk odontologisk 
forskning och även genom förbundets tidning, hemsidor och fortbildningen så att 
medlemmarna kan följa forskningens utveckling. Förbundsstyrelsen har uttalat en tydlig 
fördelning av ansvaret för forskningen mellan Sveriges Tandläkarförbund och Svenska 
Tandläkare-Sällskapet där förbundet ansvarar för de forskningspolitiska frågorna och 
Sällskapet för de renodlade forskningsfrågorna. 
 
Genom Svenska Tandläkare-Sällskapet pågår planering av Sällskapets forsknings-
konferens som ska gå av stapeln den 4-5 april 2019. Temat denna gång är Vetenskap och 
klinik i samverkan. Liksom 2016 är konferensen i Malmö och på samma anläggning i 
centrala staden. Det blir internationell medverkan båda dagarna samt goda exempel på 
samarbeten mellan den kliniska verksamheten och akademin. Malmö stad står som värd 
för en middag i Rådhuset. Det finns ett preliminärt program och inbjudan till 
posterutställning kommer att skickas till lärosätena inom kort.  
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3. Personalförsörjning 
 
Tandläkarförbundet fortsätter att arbeta aktivt för att policyn om tandvårdens 
personalförsörjning ska få genomslag genom att framhålla den i både remissvar till 
exempelvis Socialdepartementet och i kontakter med andra myndigheter, departement 
och organisationer. Tandläkarförbundet har svarat på remissen om en treårig utbildning 
för tandhygienistexamen och bl a påpekat vikten av en homogen utbildningsbas (se lista 
i kapitel 13 över besvarade remisser, samt svaren på förbundets hemsida).  
 
Tandläkarförbundet har haft en dialog med Statistiska Centralbyrån ang klassificeringen 
av yrken i Svensk Utbildningsnomenklatur, SUN, och påverkat att tandläkarnas 
specialiteter redovisas mer utförligt i syfte att tydliggöra tandvården i statistiken.  
 
Tandläkarförbundet konstaterar att det för närvarande är stor efterfrågan på 
tandvårdspersonal. En situation man måste hantera med gott omdöme. Vid kontakter 
med beslutsfattare och massmedia påpekas att dimensioneringen av tandläkarutbild-
ningen har ökat sedan ett antal år tillbaka och att fler tandläkare examineras än tidigare. 
Till detta kommer ett stort antal studenter med anknytning till Sverige som läser till 
tandläkare i övriga EU. Även om man inte kan säga med säkerhet hur många som 
återvänder så finns det skäl att förvänta sig en ökande nettoinvandring av tandläkare de 
närmsta åren. Förbundet varnar därför i olika sammanhang för kortsiktiga beslut om 
ytterligare utbyggnad av tandläkarutbildningen. Om några år kommer pensionsavgång-
arna att minska. En situation med stora kullar under utbildning gör att riskerna ökar att 
90-talets arbetslöshetskris upprepas. En okritisk utbyggnad av utbildningen löser inte 
dagens akuta rekryteringsbehov.   
 
Sveriges Tandläkarförbund, Tandläkare – Egen Verksamhet och Tjänstetandläkarna 
samverkar regelbundet med representanter från ett nätverk för tandläkare med 
utbildning från tredje land. I nätverket behandlas problem med etablering och 
utbildning på vägen till svensk legitimation. Information om vägen till svensk 
legitimation för tandläkare med utländsk utbildning finns på förbundets hemsida.   

 
4. Material, produkter och metoder 
 
Sveriges Tandläkarförbund arbetar för att kunskaper från utvärdering och kunskaps-
bildning rörande dentala material, produkter och metoder ska komma tandvården till 
godo. Förbundet har under året följt utvecklingen inom området och kontinuerligt fört 
vidare information till medlemmar och allmänheten och fört dialog med relevanta 
myndigheter.  
 
Förbundet har deltagit i en hearing av de nya nationella riktlinjerna för tandvården som 
ska ha ett tydligare fokus på kunskapsstyrning. 
 
Frågan om material, produkter och metoder bevakas även genom förbundets 
representation i CED. På förbundets hemsida finns en sida för allmänheten med svar på 
frågor om dentala material och produkter. Tandläkarförbundet har även besvarat 
enkäter om material, produkter och metoder från FDI (World Dental Federation) och 
CED.  
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Tandläkarförbundet följer via en referensgrupp arbetet i Nationellt råd för e-Hälsa för 
att bevaka och lyfta fram tandvården.  
 
Representation finns från förbundet i svenskt och internationellt standardiseringsarbete 
i tre olika tekniska kommittéer, TK 327 Tandvård, TK 340 Implantat och biologisk 
säkerhet och TK 602 Patientinflytande i personcentrerad vård. Tandläkarförbundets mål 
i TK 602 är att bevaka att små vårdgivares, och speciellt tandvårdens, förutsättningar 
beaktas så att det inte enbart fokuseras på stora organisationer. Tandläkarförbundet har 
haft möte med sin representant Ulf Örtengren och diskuterat det pågående 
standardiseringsarbetet inom tandvården. Vid mötet diskuterades även aktuella viktiga 
frågor för förbundet att driva inom området som t ex vikten av kvalitetssäkring inom 
material och metoder, behov av kunskapsdokument som behandlar material och 
metoder och tydliggör betydelsen av att utnyttja standarder som stöd i val av material 
och tekniker.  

 
5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete 

och etik 
 
 
Patientsäkerhet, kvalitet och etik är centrala delar i förbundets arbete och 
Tandläkarförbundet strävar efter regelbundna kontakter med olika aktörer inom 
området. Förbundet har ett antal olika policydokument inom områdena.  
 
Den 13 mars deltog Sveriges Tandläkarförbund i ett möte på Socialdepartementet med 
anledning av Socialdepartementets översyn av Patientsäkerhetslagen i syfte att 
rationalisera HSANs hantering av behörighetsfrågor. Tandläkarförbundet hade även 
lämnat skriftliga synpunkter inför mötet. I stora drag handlar förslagen i uppdraget om 
att ge HSAN möjlighet att skapa praxis i sina beslut samt kunna fatta beslut utifrån 
grundliga utredningar och kunna tillämpa en mer flexibel prövotid. Att införa en övre 
åldersgräns anser förbundet inte vara en lösning på lämplighetsproblem hos behandlare 
utan då är det andra processer som det är viktigare att fokusera på, vilket även 
Socialdepartementet höll med om.  
 
Den 14 mars deltog Sveriges Tandläkarförbund i möte på SKL om säker vård och 
nationella patientsäkerhetskonferensen, möjligheterna att lyfta samband munhälsa-
allmän hälsa diskuterades.  
 
Sveriges Tandläkarförbund deltog i årets patientsäkerhetskonferens 19-20 september, 
dels genom att personal från förbundet fanns på plats i en monter, dels genom att 
arrangera ett seminarium med titeln  ”Försämrad munhälsa och undernäring ett område 
med flera mellanrum”. Såväl seminariet som monterarbetet skedde i samarbete med 
Dietisternas Riksförbund. På seminariet lyftes bl a frågeställningar hur organisationerna 
kan samverka multiprofessionellt över organisationsgränserna för att tidigt identifiera 
och stödja individer med risk för undernäring och försämrad munhälsa samt hur 
primärvården bättre ska hitta individer som är i riskzonen för undernäring. Tandläkare 
Pia Gabre som deltog för förbundet tog även upp vikten av kost- och 
munhygienrådgivning för patienter med muntorrhet. Behovet av samverkan mellan 
dietister och tandläkare vid kostrådgivning vid nutritionsproblem lyftes också. 

http://patientsakerhetskonferensen.se/aktiva-konferenser/patientsakerhetskonferensen/program/seminarier-nr-7-8-9/8.-forsamrad-munhalsa-och-undernaring-ett-omrade-med-flera-mellanrum.html?&query=&categorys_day=2018-09-19
http://patientsakerhetskonferensen.se/aktiva-konferenser/patientsakerhetskonferensen/program/seminarier-nr-7-8-9/8.-forsamrad-munhalsa-och-undernaring-ett-omrade-med-flera-mellanrum.html?&query=&categorys_day=2018-09-19
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Seminariet var i stort sett fullsatt och det var mycket frågor och inpass från publiken 
efteråt. 

Ordförande Hans Göransson har deltagit i IVO:s seminarium där problemområden 
belystes som IVO har konstaterat i tillsynsarbetet med syftet att ge vården möjlighet att 
ge förslag på lösningar. 

Genom Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bevakas etiska frågor inom tand-
vården. Under våren har ett etikprogram planerats för Riksstämman ”Delat 
beslutsfattande i tandvården – lika för alla?”, ett seminarium om hur patienter ska 
involveras mer i besluten kring sin egen behandling. Planering av Etikdagen 2019 med 
temat Lege Artis – Vetenskap och beprövad erfarenhet är i full gång. Etikkommittén 
fortsätter att bidra med fall till Tandläkartidningen.  

Tandläkarförbundet sprider via hemsidan etiska riktlinjer och rekommendationer 
avseende marknadsföring och agerande på sociala medier. 

Tandläkarförbundet påpekar i bl a remissvar att tandvården ska vara en integrerad del i 
hälso- och sjukvårdsbegreppet och att tandvårdslagen harmoniseras med patientlagen. 
Tandläkarförbundet markerar dock att tandvården organisatoriskt inte ska sorteras in 
under hälso- och sjukvården. Munnen behöver bli mer känd inom hälso- och 
sjukvården. 

6. Medlemsstöd
Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en stiftelse med syfte att på ett 
kamratligt och obyråkratiskt sätt ge långsiktig hjälp till kollegor, studerande och deras 
familjer som hamnat i ekonomiska bekymmer. Stiftelsen har fyra sammanträden per år 
och dessemellan vid behov mejlkontakt och telefonsammanträden. Kamrathjälpen 
jobbar fortsatt med att sprida information om att denna stödmöjlighet finns.  

Till kollegastödsgruppen kan medlemmarna ringa, anonymt och under sekretess, för att 
diskutera privata eller yrkesrelaterade problem. Gruppen består av sex stödpersoner. 
Varje år görs en sammanställning av den aktivitet som föranletts av kontakter till 
stödpersonerna. En träff för stödpersonerna planeras äga rum antingen under 
Riksstämman i november eller under våren 2019.  

Patientsäkerhetslagen ändrades 1 januari 2018 gällande patientklagomål. Från att 
patienter och anhöriga har vänt sig till IVO vid klagomål på vården är det i stället efter 
1 januari vårdgivarens ansvar att i första hand ombesörja dessa. Tidigare bistod 
Tandläkarförbundet medlemmar som blivit anmälda till IVO med råd och stöd i olika 
former. Även om det fortfarande kommer en del frågor och funderingar från 
medlemmar så är detta stöd inte längre aktuellt i samma form som tidigare. 

7. Oral hälsa
God livskvalitet börjar i munnen, Sveriges Tandläkarförbund engagerar sig därför i frågor 
där det finns ett behov av att munhälsoaspekter lyfts fram. 
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Förbundet har inom ramen för ordinarie verksamhet under 2018 inlett en uppföljning av 
de undersökningar som gjorts i samband med projektet tandläkare mot Godis och läsk 
för att följa upp och utvärdera omvärldsutvecklingen. De första undersökningarna 
gjordes 2004 och den senaste uppföljningen 2009. 
 
Sveriges Tandläkarförbund har deltagit i möten med tobaksgruppen, som består av 
representanter för Tandvård mot Tobak, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges 
Tandhygienistförening och Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Sveriges Tandläkarförbund står bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, ett 
opinionsprojekt med målsättning att få till stånd ett politiskt beslut om år 2025 som mål 
för utfasningen - att mindre än 5 % av befolkningen i landet då röker. 
 
Sveriges Tandläkarförbund deltar i det svenska NCD-nätverkets möten (NCD = non-
communicable diseases = icke smittsamma sjukdomar). NCD svarar för majoriteten av 
förtida dödsfall i världen och det är fyra kategorier av sjukdomar som är störst; hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och kroniska lungsjukdomar (t ex astma och KOL). 
De största riskfaktorerna är rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig 
fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår är psykisk ohälsa en av de stora 
sjukdomskategorierna. Nätverkets övergripande mål är att öka antalet friska levnadsår i 
befolkningen. Tandvården är genom det regelbundna patientmötet en viktig aktör i det 
preventiva arbetet.  
 
Under Almedalsveckan på Gotland medverkade Hans Göransson i seminariet 
”Tobaksprevention – en hjärtefråga för tandvården”. Hans Göransson deltog även i ett 
seminarium om tobakens påverkan vid hjärt- kärlsjukdomar. Hans Göransson 
diskuterade vidare kring samma ämne ”Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?” på 
Gotlands Konstmuseum och på torgmötet på Donners Plats ”Tobaksfria barn – vuxnas 
ansvar”. 
 
Förbundet har också deltagit i en informationsfilm om Tobacco Endgame som 
producerats av Yrkesföreningar mot Tobak.  
 
Den 14 mars yttrade sig ordförande Hans Göransson om munhälsosituationen för de 
personer som anlänt som asylsökande under 2014 och 2015 och hur den påverkar 
trycket på svensk tandvård. Hans Göransson kommenterade speciellt problemen med 
den höga sockerkonsumtionen bland utsatta grupper. 
 
Förbundet har också följt arbetet inom SKL med Strategi för hälsa där SKL arbetar med 
att skapa styrning och samordning för skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- 
och sjukvård för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att alla instanser 
arbetar mot gemensamma mål. 
 
Förbundet deltar i referensgruppen för Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga hinder för 
samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Uppdraget är att se över om det 
finns en ändamålsenligt nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande 
efter behov.  
 
Förbundet har träffat regeringens särskilda utredare Veronica Palm med anledning av 
hennes uppdrag i utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Sveriges 
Tandläkarförbund har vidare agerat för att professionsrepresentanter ska bjudas in till 
en särskild referensgrupp i utredningen. 
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Tandläkarförbundet har deltagit i workshopen Nationell plattform för jämlik hälsa och 
vård. 

 
8. Opinionsbildning, information och 

varumärke 
 
Ordförande Hans Göransson blev intervjuad av Sveriges Radio om det nya webbaserade  
kompetensstödet som Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen tagit fram. 
Det ska hjälpa till i bemötandet av patienter som utsätts för våld. Intervjun sändes i 
Sveriges Radio den 20 februari. Förbundet har också deltagit i en utbildningsfilm om våld 
i nära relationer och hur tandvården bör agera. Publiceringen av filmen i samband med 
premiären för Nationellt Center för Kvinnofridswebbstöd för vården ledde också till 
massmedial uppmärksamhet både i press och i radio. 
 
Intervju med Hans Göransson om asylsökande och tandvård sändes i Studio Ett den 14 
mars. Hans Göransson har också intervjuats i radio om kösituationen inom tandvården 
och om hur situationen i tandvården är efter den stora asylvågen 2014-2015.  
 
Den 20 mars var det den Internationella Munhälsodagen. Sveriges Tandläkarförbund 
deltog genom att arrangera en presskonferens och lunchseminarium med Björn Klinge 
med temat ”Kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa”. Med på lunchföreläsningen 
var bland annat Anna Larsson, vetenskapsradion Sveriges Radio samt Elisabeth Olsson 
från tidningen Hälsa. Sveriges Radio valde sedan att lyfta fram forskningen som Björn 
presenterade i sin föreläsning, i Ekot samt genom två olika webbartiklar (två olika 
vinklar) där Björn citeras. Detta fick sedan bra massmedial spridning. Följande media 
citerade sedan Björn Klinge och den forskning han presenterade på Munhälsodagen: 
Nyhetsuppläsning i Ekot, Sveriges Radio den 25 april om att tandlossning kan öka risken 
för cancer. 
Sveriges Radio, webbartikel den 25 mars: Tandlossning kan öka risken för cancer. 
Dagens Nyheter den 26 mars: Tandlossning kan öka risk för cancer. 
Tidningen Hälsa har artikel samt info på webben den 6 april Ta hand om tänderna – för 
hjärtat. 
Nyhetsinslag samt webbartikel på Sveriges Television 6 april: Tandlossning farligare för 
kvinnors hjärtan. 
Den 6 april Sveriges Radio: Tandlossning ökar kvinnors risk för infarkt. 
Den 6 april Sveriges radio: Samband mellan allvarlig tandlossning och infarkt visar studie. 
Nyheterna i TV4 fredagen den 6 april. 
Genom att forskningen som presenterades på Munhälsodagen pushades ut i så mycket 
media nådde kunskapen om sambandet mellan munhälsa och allmänhälsa ett stort antal 
människor. 
 
Särskilda medlemssidor har publicerats i varje nummer av Tandläkartidningen. Där har 
Tandläkarförbundets intressefrågor presenterats och personer och planerade aktiviteter 
lyfts fram. 
 
Tandläkarförbundets Facebook-sida har varit offentlig nu i drygt fyra år. Där görs inlägg 
om aktuella händelser och nyheter inom tandvården och tandläkarorganisationerna. Lite 
drygt 1 000 personer gillar sidan och får automatiskt inläggen. Sveriges 
Tandläkarförbund har även ett Twitterkonto.  
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Omvärldsbevakningen innehåller nyheter från myndigheter och organisationer samt från 
svensk massmedia och skickas regelbundet till medlemmarna. Omvärldsbevakningen är 
även kanal för Tandläkarförbundets och Tandläkartidningens egna nyheter. Nyhetsbrev 
skickades ut vid flera tillfällen under året. 
 
Verksamheten kring förbundets varumärke fortsätter att bedrivas enligt den fastställda 
policyn. Förbundet får kontinuerligt frågor från företag som vill ha förbundets emblem 
på sina produkter. Under 2018 skrevs avtalet på mellan förbundet och Selahatin AB att 
använda förbundets uttalande om fluor.  
 
Medlemmarna kan enligt regler i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar använda 
förbundets medlemslogotyp på trycksaker och skyltar för sin klinik. Logotypen kan 
beställas från kansliet. 
 
Förbundet planerar att delta i Saco Studentmässa i Stockholm i slutet av november.  
 
Kansliet har på flera sätt och i olika kanaler arbetat för att göra Tandläkarförbundets 
vision och mission kända för medlemmar och förtroendevalda. 

 
9. Tidskrifter 
 
9.1 Tandläkartidningen 
Under våren 2018 genomförde tidningens webbyrå på uppdrag av Tandläkartidningen 
en förstudie av webben med avseende på funktion, användarvänlighet och potentialen 
som annonsarena. Ett antal förbättringsområden identifierades och kommer att styra 
det fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
Tidningens nyhetsbrev skickas sedan september månad ut till samtliga medlemmar och 
Tandläkartidningen analyserar fortlöpande användarstatistiken för att utforma ett 
annonsörserbjudande för nyhetsbrevet. Hittills har nyhetsbrevet en öppningsfrekvens 
över förväntan. 
 
Under våren har även en genomlysning av annonsaffärsverksamheten och redaktionens 
arbetsformer kring detta utförts av konsultföretaget Media720. Även här identifierades 
ett antal förbättringsområden som ska styra framtidsarbetet, bland annat ser 
Tandläkartidningen över bemanning samt ekonomisk rapportering och uppföljning.   

 
10. Internationell och nationell 

samverkan 
 
Nordiskt Ordförandemöte genomfördes i regi av Dansk Tandlaegeforening den 22-23 
april. På mötet diskuterades frågor rörande GDPR, förestående CED och FDI-möten 
2018, avtal med staten, frågor ang teamet, arvoderingsfrågor m m. 
 
Tandläkarförbundet deltog i CEDs möte i Tallinn 24-26 maj där bl a frågor om it inom 
tandvården diskuterades. Förbundet har under året även deltagit i arbetet inom CED, 
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genom Roland Svenssons (f d förbundsordförande, nu verksamhetsrevisor) deltagande i 
arbetsgruppen professionsfrågor och utbildning. 
 
Sveriges Tandläkarförbund deltog i FDI-mötet i Buenos Aires i september. Det 
vetenskapliga programmet och utställningen genomfördes den 2-7 september. Det 
politiska programmet behandlade FDIs policydokument, ekonomi, budget och framtida 
utmaningar. Nästa år kommer FDI att genomföras i San Francisco i september. 
 
Nätverket Saco Hälso- och sjukvård. Nätverket som samlar ordförandena i de olika 
Sacoförbunden som är verksamma inom hälso- och sjukvård och har träffats två gånger 
hittills i år. Vid mötena har nätverket träffat inbjudna gäster dels Vivianne Macdisi, 
regeringens utredare kring finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och 
socialförsäkring och Laila Abdallah Sacos internationella sekreterare. Diskussioner förs i 
nätverket om samordnande insatser kring hälso- och sjukvårdsfrågor och 
opinionsbildning kring dessa samt hur vårdförbunden ska agera i Saco för att få gehör 
för frågorna på bästa sätt. 
 
Möten med riksföreningarna och branschorganisationen Privattandläkarna genomförs 
regelbundet. 

 
11. Intern arbetsorganisation 
 
11.1  Förbundet  
Förbundsstyrelsen bedriver ett utvecklingsarbete i syfte att få ett effektivare och mer 
ändamålsenligt kansli för att möta framtida behov och utmaningar. Under våren 2018 
har förbundsstyrelsen ägnat tid åt att diskutera frågor kring implementeringen av 
fortbildningen i Sveriges Tandläkarförbund. Stor kraft har även ägnats åt strukturella 
frågor för organisationen som bl a fortbildningsverksamheten. 
 
Styrelsen har sett över förbundets policydokument och beslutat att medlemsmöte ska 
hållas under Riksstämman i Göteborg med utgångspunkt från policydokumenten. 
 
Styrelsen har fört framtidsdiskussioner med målsättningen att stärka Sveriges 
Tandläkarförbund och sett över reglerna för fakturering av stilleståndsersättningen till 
förtroendevalda med hänsyn till utslag i förvaltningsdomstolen. Styrelsen har uppdragit 
åt kansliet att se över förbundets arvoderingsprinciper. 
 
Styrelsen har diskuterat personalfrågor och den långsiktiga personalstrategin för 
förbundet samt verksamhetsmålen för 2019-2021. Styrelsen har också tagit fram en 
avsiktsförklaring för riksföreningarnas samverkan i Tandläkarförbundet. 

 
11.2  Kansliet 
Under våren har stort fokus varit att bygga en stabil arbetsgrupp. I mars genomfördes 
ett personalinternat med fokus på att bygga teamet med nästan en tredjedel ny 
personal på kansliet sedan 2017. I samband med internatmötet gicks kansliets 
policydokument igenom.  
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Ett antal ersättningsrekryteringar har även skett under sommaren. Ledningsgruppen har 
därefter haft ett internatmöte i syfte att hitta en väl fungerande struktur för gruppen 
och hitta förutsättningar för ett strategiskt arbetssätt. 
 
Kansliet har utrett och sett över förbundets lokalbehov och tagit fram beslutsunderlag 
till styrelsen i lokalfrågan. Tandläkarförbundet kommer att behålla nuvarande lokaler i 
Gamla Stan, bl a med hänsyn till det centrala läget ur kommunikationssynpunkt. 

 
11.3  Verksamhetssystem 
Omfattande arbete med synkronisering av system och plattformar för kurs- och 
ekonomiadministration har gjorts. Problem i kopplingar mellan kurssystemet och 
systemet för förbundets hemsida har uppstått vid större uppdateringar vilket resulterat i 
svårigheter med bokningar i kurssystemet. Problemet utreds för att undvika framtida 
problem alternativt byte av system/leverantör. 
 
Redovisningen har drabbats av mycket extra arbete då det visat sig att det 
ekonomisystem som infördes under 2017 dras med både många och en del allvarliga 
buggar.  
 
Sedan i våras har förbundsstyrelsen och revisorerna fått en digital styrelseportal för 
styrelsens arbete i syfte att underlätta styrelsens och kansliets administration. 

 
11.4  Personal 
Under året har det varit en relativt hög personalomsättning. Mycket arbetstid har ägnats 
åt rekryteringar samt introduktion och upplärning av nya medarbetare. 

 
11.5  Ekonomi 
Ekonomiavdelningen har haft ett ansträngande år och har arbetat med att komma ikapp 
de uppgifter som släpat efter under en tid med underbemanning. Ekonomiavdelningen 
har utvecklat rutiner och arbetssätt, sett över hela ekonomimodellen med bland annat 
kontoplan och ansvarsfördelning, hanterat ett bristfälligt ekonomisystem och överfört 
kursverksamhetens ekonomi. Detta parallellt med det löpande ekonomiarbetet och 
rekrytering av ny personal. 
 
Den ekonomiska uppföljningen har varit bristfällig under året men kommer bli bättre 
framöver. 
 
Ekonomiskt har förbundet på grund av ovan nämnda skäl burit kostnader för konsulter. 
Omsättningen för fortbildning har minskat ganska rejält mot föregående år. Glädjande 
nog så är prognosen ändå ett positivt resultat för den verksamheten.  
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12. Förbundets 
studerandeverksamhet 

 
96 % av alla Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Studerandeföreningen. 
 
Studerandeföreningens verksamhetsår inleddes med ett kick-off möte och ett 
föreningsmöte den 3-4 februari. På mötet fattades beslut om föreningens fokusfrågor 
2018 och dessa är utbildningskvalité, kompetensutveckling, synlighet och tydlighet.  
 
Studerandeföreningen har under året deltagit på fortbildningsrådets möten och även 
tagit fram en planutformning för den Internationella Munhälsodagen 2019. 
Centralstyrelsen har haft tre möten hittills varav ett internatmöte i Stockholm. Under 
våren har föreningen genomfört en undersökning där man har frågat studenterna hur 
nöjda de är med diverse variabler av utbildningen. Sedan har föreningen arbetat med att 
utvidga mentorskapsprogrammet till ett internationellt plan samt för första gången tagit 
emot utländska studenter via IADS.  
 
Facebook som kanal ut till medlemmarna har ökat i betydelse och är nu en huvudkanal 
för informationsspridning. Sidan uppdateras så ofta som möjligt och med hjälp av 
anordnandet av tävlingar på sidan har även tillströmningen till den ökat och inlägg når 
numera därför ut till många fler än tidigare, vilket är ett mål för användandet.  
 
Föreningen har hittills under året deltagit på tre av Sacos medlemsråd samt på IADS 
kongressen i Taiwan.  
 
De fyra lokalföreningarna har en hög aktivitetsnivå med många arrangemang såväl av 
social som professionell karriär.   
 
Mycket av arbetet under hösten kommer att präglas av förberedelserna inför den 
Odontologiska Riksstämman där föreningen bl a är med och anordnar en föreläsning, 
bemannar en egen monter och anordnar studentsittning.  
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13. Besvarade remisser 
 
Hygienrutiner i tandvården (Svensk Förening för Vårdhygien, Tandvårdssektionen) 
 
Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56 (Saco/Socialdepartementet) 
 
Terminologiremiss, begrepp inom området sällsynta diagnoser (Socialstyrelsen) 
 
Remiss om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer (Kemikalieinspektionen) 
 
Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 
2017:104 (Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
En treårig utbildning för tandhygienistexamen (Utbildningsdepartementet och Saco) 
 
Vi funderar på att ersätta legitimationsbevisen och bevisen om specialistkompetens med 
digitala beslut (Socialstyrelsen) 

 
En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 (Statistiska centralbyrån och 
Saco) 
 
Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Kvalitetssäkring av forskning (Saco/UKÄ, Universitetskanslersämbetet) 
 
Terminologiremiss, begrepp inom hjälpmedelsområdet (Socialstyrelsen)  
 
DS 2018:21 Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av 
behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) 
 
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29 
(Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/161 Ds 2018:27 (Socialdepartementet) 
 
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av 
intyg i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen) 
 
En sexårig utbildning för läkarexamen (Saco/Utbildningsdepartementet) 
 
Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer, remissrunda 1 
(Regionalt cancercentrum syd) 
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Proposition från FS till STFs förbundsmöte 
den 7 december 2018 
 
Framtidens förbundsmöte 
 
Bakgrund  
1987 fattade Sveriges Tandläkarförbund ett principbeslut om en ny organisation där basen skulle 
utgöras av de självständiga föreningarna TT, PT och SOL. 1989 genomfördes de nödvändiga 
stadgeändringarna och 1990 hölls den första kongressen enligt OKVII. Kongressen ägde rum vart 
annat år och ombuden utsågs av STFs lokalföreningar i proportion till deras medlemsantal. I och med 
detta var man som ombud inte längre representant för TT, PT eller SOL utan representerade sin 
lokalförening. Ett väsentligt inslag i kongresserna var det förberedelsearbete som skedde inför 
behandling i plenum genom att frågorna bereddes i utskott.  
 
Organisationen diskuterades livligt under 90-talet, då det hos många fanns önskemål om att återgå 
till den gamla ordningen med ett samlat Tandläkarförbund. 1997 återinfördes bundna mandat i 
förbundsstyrelsen (FS) och 1999 ersattes kongressen av ett årligt förbundsmöte.  
 
2003 upphörde lokalföreningarna att vara basen i STF och det blev istället de fyra riksföreningarnas 
(TT, PT, SOL och Stud) lokalavdelningar som utsåg ombuden till förbundsmötet. En representant från 
varje lokalavdelning och med ett viktat röstetal som räknades fram genom ett fördelningstal. I 
samband med detta upphörde också det primära medlemskapet i STF och detta utgår numera från 
medlemskapet i riksföreningen. Kongressens beredande utskott ersattes med en ombudskonferens 
där FS kunde inhämta synpunkter i olika frågor man önskade få belyst från de valda ombuden på ett 
mer informellt sätt. Förbundsstyrelsen bestod av åtta ordinarie ledamöter; tre fria mandat som 
nominerades av valberedningen och fem bundna (två TT, två PT och en från SOL - vilka nominerades 
av riksföreningarna och valdes av förbundsmötet), samt en adjungerad representant från Stud vilken 
utsågs av Studerandeföreningen.  
 
Årsskiftet 2011/2012 skakades modellen när riksföreningen Privattandläkarna lämnade förbundet. 
Efter en temporär lösning med tillfälliga avdelningar inom TT så kunde en ny riksförening Tandläkare 
- Egen Verksamhet (TEV) väljas in i STF på förbundsmötet 2012, där också nödvändiga 
stadgeförändringar gjordes. TEV:s lokalavdelningar tog då över PT-avdelningarnas tidigare roll att 
utse ombud till förbundsmötet. Eftersom TEV bara hade tre lokalavdelningar uppstod då en situation 
med en obalans både på ombudskonferenser och på förbundsmötet där TEV trots att man var den 
näst största riksföreningen hade minst antal personer närvarande. Dessa tre hade dock en betydande 
röststyrka var för sig. Detta gjorde också att balansen mellan riksföreningarna på förbundsmötet blev 
skör. TEV hade svårt att bemanna grupperna på ombudskonferenser och ett eventuellt sjukdomsfall 
reducerade deras röststyrka drastiskt.  
 
På förbundsmötet 2015 genomfördes en större stadgerevision som gav förbundet dagens struktur av 
en federation mellan riksföreningarna. Nomineringen av ombud överfördes från riksföreningarna 
lokalt till riksföreningarna centralt, antal ombud baseras på en beräkningsmodell. Förbundsstyrelsen 
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reducerades och de fria mandaten avskaffades. Istället infördes en fördelningsnyckel, den största 
riksföreningen av TT, TEV och SOL får tre mandat, den näst största två och den minsta en. 
Studerandeföreningen har fortsatt en adjungerad ledamot. Riksföreningarna nominerar sina 
representanter och dessa väljs av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer bland de sex ordinarie 
ledamöterna förbundsordförande och vice ordförande. Fortbildningsrådets ordförande väljs bland 
styrelsens ordinarie ledamöter eller suppleanter.  
 
Förbundsmötets uppgift  
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har som uppgift att fastställa budget och 
ta ställning till verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Förbundsmötet fastställer vart tredje år verksamhetsmål för förbundet. Förbundsmötet förrättar 
också vart tredje år val enligt förbundets stadgar 3.1.9. Uppstår vakanser i förbundets nämnder 
mellan valmöten utser FS efter hörande av valberedningen ersättare. Därutöver tar förbundsmötet 
ställning till propositioner och motioner och fungerar som ett kontaktforum mellan riksföreningar 
och förbundsstyrelse under åren mellan valen. Genom att ta ställning till propositioner och motioner 
och genom att lyfta frågor kring verksamheten fungerar förbundsmötet som en politisk ledning för 
förbundsstyrelsen.  
 
Förbundsmötet ska också besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp 
samt Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i 
respektive stiftelses/fonds särskilda föreskrifter.  
 
Genom att fastställa bokslut, verksamhetsberättelse och budget utövar riksföreningarna genom sina 
ombud en årlig tillsyn över förbundets arbete.  
 
Förbundsstyrelsens åligganden  
Förbundsstyrelsen åligger 
att  verkställa av STFs förbundsmöte fattade beslut,  
att  handha STFs angelägenheter och ekonomiska förvaltning,  
att  anställa och entlediga STFs chefstjänstemän,  
att  vart tredje år utse tre ledamöter att ingå i styrelsen för Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse 

till stöd för odontologisk vetenskap och forskning (4:2.1). En ska vara ledamot i 
förbundsstyrelsen och minst två av de utsedda ledamöterna ska vara disputerade,  

att  förbundsstyrelsen och Svenska-Tandläkare-Sällskapet ska samverka inom området 
odontologisk forskning,  

att  vart tredje år utse en ledamot och en suppleant att ingå i fortbildningsrådet (4:1.1), 
nominerade av Svenska Tandläkare-Sällskapet,  

att  utse ansvariga utgivare för förbundets tidskrifter,  
att  besluta i övergripande policyfrågor rörande förbundets tidskrifter,  
att  förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som stadgas i 3:1.9,  
att  enligt bestämmelser för STF utse hedersmedlemmar och dela ut förtjänstmedaljer och 

hederstecken,  
att  årligen före den 15 april avge berättelse över föregående års verksamhet,  
att  upprätta och skicka ut föredragningslista för förbundsmötets sammanträden.  
 
Erfarenheter av de senaste årens förbundsmöten  
 
Fördelar med täta möten  
Det blir en frekvent kontakt mellan styrelse och valda ombud. Genom den täta kontakten lär 
ombuden från de olika riksföreningarna känna varandra. 
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Nackdelar med täta möten  
Kvaliteten på styrelsens hantering av uppdrag:  
De täta intervallen gör att uppdrag från förbundsmötet till förbundsstyrelsen behöver beredas i ett 
forcerat tempo. Om ett uppdrag delas ut av förbundsmötet i december kan arbetet i praktiken 
inledas först i samband med årets första FS-möte när årets verksamhet planeras. Även om ett visst 
förberedelsearbete kan göras är det då FS tar beslut om hur uppdraget ska verkställas och i 
förekommande fall vilka resurser som krävs. Eftersom förbundsmöteshandlingarna skickas ut snarast 
möjligt efter FS oktobermöte behöver ärendena ha sin huvudsakliga behandling senast på 
augustimötet. Det innebär att huvudlinjerna och det mesta materialet behöver vara klart redan till 
junimötet. Eftersom sådana här frågor behöver hanteras parallellt med de löpande styrelseärendena 
är det svårt att få tillräcklig arbetstid för styrelsen.  
 
Arbetsbelastning på kansliet:  
Ett förbundsmöte för med sig ett omfattande arbete med praktiska arrangemang, underlag i form av 
verksamhetsberättelser, bokslut, m.m. som ska fastställas av styrelsen och färdigställas för utskick. 
Det är en omfattande arbetsinsats som under 2-3 månader dominerar arbetet för projektledaren. 
Samma pressade situation att verkställa uppdrag från förbundsmötet som beskrevs avseende FS 
uppstår även för kanslipersonalen. De personella resurserna i förbundet är begränsade och det 
nödvändiga arbetet måste läggas ovanpå löpande arbete vilket gör att både möjligheter till kvalitativt 
utrednings/förberedelsearbete och arbetsmiljö blir lidande.  
 
Ombudens närvaro:  
Vi ser en ökande tendens att fler arbetsgivare är negativa till att bevilja tjänstledighet med lön för 
ombuden. Detta leder dels till ett merarbete med att kalla in suppleanter med kort varsel dels till att 
det kan uppstå luckor där det problemet uppstår. Även om förbundets stadgar nu ändrats så att STF 
kallar riksföreningarna och de själva hanterar ombuden så kvarstår problemen även om det praktiska 
arbetet exporterats till riksföreningarna.  
 
Ekonomiska konsekvenser:  
Det är naturligtvis betydligt dyrare att ha årliga möten än att ha dem med längre intervall. Om man 
jämför med att ha vart tredje år så är den totala kostnaden ungefär tre gånger så stor.  
 
Slutsats  
Det nuvarande upplägget är kraftigt betungande för organisationen och främjar inte kvaliteten på 
arbetet. Finns det då möjlighet att hitta andra modeller för hur arbetet ska fungera? En omvärlds- 
studie visar att flera Sacoförbund, framförallt mindre, har kongresser eller förbundsmöten med en 
frekvens på två till tre år. Saco självt har fyra år mellan sina kongresser.  
 
Dagens modell  
Här måste vi först se vilka uppgifter/roller förbundsmötet har. Dels finns de formella uppdragen som 
regleras i stadgarna.  
 
Valärenden, förvaltning och ekonomi  
Dessa hanteras vart tredje år och det finns redan ett regelverk för fyllnadsval som gör att dessa 
frågor inte är beroende av årliga möten. Frågor som ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser kan 
behandlas år för år med separata beslut på förbundsmötet. Ett årligt möte är alltså ur det 
perspektivet inte tvingande.  
 
Insyn från riksföreningarna i förbundets verksamhet  
Med de principer som gäller för sammansättningen av FS har samtliga riksföreningar en god insyn i 
den löpande verksamheten. Enligt arbetsordningen ska ekonomin rapporteras på kvartalsbasis. 
Styrelsen skriver under de årliga boksluten och verksamhetsrapporterna och får även ta del av 
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revisorernas årliga tillsyn. Det finns alltså fullgoda möjligheter för riksföreningarna att ta del av och 
även löpande påverka förbundets verksamhet.  
 
Egentligen innebär inte ett årligt möte med ytterligare representanter för riksföreningarna (vilket är 
vad ombuden är) en bättre kvalitet på den insynen. Då är den möjlighet som alltid finns att 
riksföreningarna bjuder in representanter från förbundet alternativt själva svarar på frågor från de av 
medlemskåren valda ombuden på föreningarnas årsmöten ett fungerande sätt för riksföreningarna 
att både utöva sin kontroll och förmedla resultatet av denna till sina medlemmar.  
 
Demokratisk kontakt med riksföreningarnas medlemskår  
Här handlar det dels om möte och dialog, dels om möjligheten för medlemmar att skicka in motioner. 
Vad gäller motionsrätten så ser vi att inflödet under de senaste åren varit mycket begränsat och 
volymen är inte sådan att den i sig motiverar årliga förbundsmöten. En erfarenhet från de två senaste 
förbundsmötena med fler ombud är att något fler yttrar sig i olika frågor men att det inte skett någon 
dramatisk förändring. Antalet ombud ska spegla medlemskåren.  
 
Dialogen med medlemskåren  
Den är viktig, frågan är om den äger rum på bästa sätt i form av ett förbundsmöte där det finns 
förhållandevis stora formella inslag och där också samtalet blir formaliserat genom den form det äger 
rum under. Ett alternativ till den nuvarande formen är att arrangera öppna möten för medlemmarna 
i anknytning till Riksstämman, kombinerat med en hög närvaro av förtroendevalda och 
kanslipersonal på Tandläkartorget. Här finns alltså goda möjligheter både till informell och mer 
strukturerad dialog där FS kan svara på medlemmarnas frågor. För mer formella aspekter finns alltid 
möjligheten att agera via riksföreningarnas årsmöten eller utnyttja instrumentet att kalla till ett extra 
årsmöte.  
 
Identifierade problem/risker med glesare förbundsmöten  
Minskad aktivitet från ombuden:  
Leder en hög frekvens av möten till ett ökat engagemang i sig eller är det andra faktorer? Eftersom 
samtliga riksföreningar har årsmöten och att det där finns möjlighet att lyfta frågor kring och 
redovisa arbetet i förbundet så är det inte sannolikt att förbundsmötet har en så avgörande roll.  
 
Riksföreningarnas insyn:  
Kommenteras ovan, går att hantera.  
 
Budget, verksamhetsberättelse, revisorsrapport, ansvarsfrihet:  
Samtliga dessa frågor hanteras i de organisationer som har glesare årsmöten och är alltså 
hanterbara.  
 
Kritiska situationer:  
Ett instrument finns redan i form av möjligheten att kalla till ett extra förbundsmöte.  
 
Sammantaget denna analys är förbundsstyrelsens bedömning att STF som organisation tjänar på att 
glesa ut förbundsmötesfrekvensen. De nedan föreslagna stadgeändringarna innebär därmed att 
nästa förbundsmöte blir 2021. 
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Nuvarande lydelse i stadgarna:  
 
3:1.2  Förbundsmötets åligganden  
Förbundsmötet åligger  
att  utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  
att  å STFs vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  
att  besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen framlagda resultaträkningarna och 

balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret,  
att  besluta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beträffande det gångna 

verksamhetsårets förvaltning,  
att  fastställa budget för STF och riksföreningarnas avgifter till STF för nästkommande 

verksamhetsperiod,  
att  företa de i punkt 3:1.9 angivna valen,  
att  besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp samt Stiftelsen 

Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i 
respektive stiftelses/fonds särskilda föreskrifter.  

 
3:1.3  Tidpunkt för förbundsmötet  
Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig tidpunkt under tiden  
15 november - 15 december.  
 
Förslag till ändring: 
 
3:1.2  Förbundsmötets åligganden  
Förbundsmötet åligger  
att  utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  
att  å STFs vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  
att  besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen 

framlagda årliga resultaträkningarna och balansräkningarna för den gångna treårsperioden,  
att  besluta i frågan om årlig ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beträffande den gångna 

treårsperiodens förvaltning,  
att  fastställa budgetdirektiv för STF och riksföreningarnas avgifter till STF för den kommande 

treårsperioden, 
att  företa de i punkt 3:1.9 angivna valen,  
att  besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp samt Stiftelsen 

Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i 
respektive stiftelses/fonds särskilda föreskrifter.  

 
3:1.3  Tidpunkt för förbundsmötet  
Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig tidpunkt vart tredje år 
mellan datumen 15 november - 15 december.  
 
 
Hemställan 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar  
 
att ändra stadgarna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.  
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Proposition från FS till STFs förbundsmöte 
den 7 december 2018 
 
Budgetdirektiv 2020-2021 
 
Bakgrund  
Om proposition 1 om förlängd tid mellan förbundsmötena accepteras av förbundsmötet behöver 
förbundsmötet också ge direktiv till förbundsstyrelsen avseende budgetarbetet under 2020 och 
2021. Därför lägger förbundsstyrelsen fram en proposition i detta ärende. Propositionstexten inleds 
med en orientering om strukturen på den ekonomiska verksamheten.  
 
Orientering om den ekonomiska verksamheten 
Sveriges Tandläkarförbunds ekonomiska verksamhet kan delas upp i tre delar: 

1) Administration och politisk verksamhet 
2) Tandläkartidningen 
3) Fortbildningsverksamhet 

 
Övergripande politisk styrning 
Förbundsmöte och förbundsstyrelse. 
 
 
Administration och politisk verksamhet  
 
Förtroendevalda som ingår i den här sektorn 
Här ingår förbundsmöte, förbundsstyrelse och förbundets etikkommitté. 
 
Verksamhetsledning 
Kansliets arbete leds av en kanslichef. 
 
Politisk professionsbevakande verksamhet 
Verksamheten bevakar professionens intresse genom remissvar, politisk påverkan etc. samt ger stöd 
åt medlemmar. Den stöder också styrelserna i STF och stiftelserna i deras arbete. Den svarar också 
för kommunikation mot omvärld och medlemmar för STFs räkning inklusive medlemssidorna i 
Tandläkartidningen. Denna verksamhet står under ledning av kanslichefen. Som administrativt stöd 
till kanslichefen finns en administrativ assistent. För medlemsinformation och kommunikation 
finns också en kommunikatör. För utrednings- och politiskt arbete finns en utredare. 
 
Ekonomi och administration 
Ekonomi och administration är servicefunktioner åt såväl politisk, professionsintressebevakande 
verksamhet som åt Tandläkartidningen och fortbildningsverksamheten. Här sorterar också diverse 
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servicefunktioner som att hålla igång kontorslokaler, IT-support och hantering av förbundets 
lägenheter.  
 
Nämnder, organ och närstående organisationer 
Förbundet tillhandahåller tjänster till närstående intressenter. Principen är att detta ska ske till 
självkostnadspris. Förbundet har arbetsgivaransvar för dessa personer. 
 
Finansiering 
Denna verksamhet finansieras idag av medlemsavgifter, marknadsföringsavtal och debitering av 
servicetjänster.  
 
Medlemsavgiften fastställs årligen enligt en fördelningsnyckel baserad på relationen i antal 
medlemmar i TT, TEV och SOL. 
 
Underskott kan vid behov balanseras från överskott i andra verksamheter. 
 
Risker 
Värdet av medlemsavgiften kommer att urholkas genom inflation och kostnadsökningar. 
Intäkterna för varumärkesavgifterna kan sjunka. 
 
 
Tandläkartidningen 
STFs tidning.  
 
Ägarförhållanden 
Tidningens utgivningsbevis ägs idag av STFs bolag Tandläkarnas Service Aktiebolag, TSAB. 
 
Ägarstyrning 
Styrelsen väljs av bolagsstämma och är normalt samma personer som sitter i förbundsstyrelsen.  
Tidningens verksamhet styrs av en policy som fastställs av förbundsstyrelsen. I policyn framgår att 
tidningen ska drivas enligt journalistiska principer och i största möjliga utsträckning vara 
annonsfinansierad. 
 
Operativ ledning 
Operativt står tidningen under ledning av en chefredaktör, tillika ansvarig utgivare. 
 
Finansiering 
Med utgångspunkt från policyn ska tidningen i största möjliga mån vara finansierad av 
prenumerationer och annonser. Underskott täcks av överskott från övriga verksamheter. 
 
Risker 
Tidningen har en mycket stark ställning på annonsmarknaden för tidningsannonser men risken att 
dessa intäkter kan sjunka över tid är stor.  
 
Behov 
Utveckla sin närvaro på webben. 
 
Utveckla och bredda sina externa intäkter såväl för tryckt material som för webbdelen. 
 
 
 
 



Sveriges Tandläkarförbund                                                                                          Förbundsstyrelsens proposition 2  
 

Fortbildningsverksamhet 
 
Politisk styrning 
 
Fortbildningsrådet 
Fortbildningsrådet består av ordförande och sju ledamöter. Ordförande och sex ledamöter väljs av 
förbundsmötet. En ledamot i rådet representerar Riksstämmenämnden och nomineras av styrelsen 
för Svenska Tandläkare-Sällskapet och väljs av förbundsstyrelsen.  
 
Rådets åligganden framgår av instruktion fastställd av förbundsmötet. 
 
Till rådet är tre regionala kursnämnder knutna för att bidra till att producera kurser. 
 
Fortbildningsavdelningen 
Har uppdraget att stödja verksamheten i fortbildningsrådet och kursnämnderna.  
 
Operativ ledning 
Verksamheten står under ledning av chefen för fortbildningsavdelningen. 
 
Finansiering 
Avdelningen ska finansieras av intäkter från kursverksamheten. Man har också möjlighet att utnyttja 
medel som överförts från de tidigare regionföreningarna för utvecklingsarbete och förluster. 
 
Risker 
Man verkar på en konkurrensutsatt marknad som är konjunkturberoende. Man kan förlora volym 
och marknadsandelar.  
 
 
Budgetförutsättningar  
Förbundets omsättning är till den absolut dominerande delen baserad på externa intäkter. Det gör 
att rörelseresultatet kan variera kraftigt beroende på utfall. Det är förbundsstyrelsens ansvar att 
bevaka utfallet och hantera över- respektive underskott för att få största möjliga stabilitet i 
verksamheten. 
 
Målsättningen är en budget i balans och en verksamhet anpassad till de ekonomiska förutsättning-
arna. Den löpande driften ska finansieras av de årliga intäkterna så att intäkterna täcker kostnaderna 
innan finansnetto. Målsättningen för budgetarbetet ska vara en balanserad budget över tid. 
 
 
Förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer medlemsavgiften för åren 2020 och 2021 till 
9,4 miljoner kronor årligen. Förbundsstyrelsen får mandat att fastställa årliga justeringar mellan 
medlemsföreningarna enligt fördelningsnyckel. 
 
Förbundsstyrelsen äger även rätt att för särskilda satsningar disponera 30 basbelopp ur stödfondens 
medel under tvåårsperioden. Stödfonden ska dock inte underskrida en nivå på 9,2 miljoner kronor 
vid 2020:s slut. 
 
Förbundsstyrelsen äger också rätt att i enlighet med beslut från 2016 avseende regionföreningarnas 
tillgångar, enligt de där angivna ändamålen, anslå medel till fortbildningsverksamheten. 
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Hemställan 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa de föreslagna förutsättningarna för budgetarbetet 2020 -2021. 
 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa budget för verksamheten 2020 respektive 

2021 enligt de fastställda förutsättningarna.  
 
att ge förbundsstyrelsen mandat att under perioden lägga ner TSAB och flytta in 

verksamheten i förbundet om man bedömer att det är en gynnsam lösning för 
verksamheten. 
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Proposition från FS till STFs förbundsmöte 
den 7 december 2018 
 
Ändring av regelverket för extra förbundsmöte 
 
Bakgrund 
I förbundets stadgar regleras förutsättningarna för när ett extra förbundsmöte kan kallas in. I 
nuvarande skrivning står det att det krävs minst tio lokalavdelningar och att minst två riksföreningar 
ska vara representerade. I och med att en av riksföreningarna, TEV, inte längre har några 
lokalavdelningar har skrivningen blivit inadekvat. Förbundsstyrelsen föreslår därför att stadgarna i 
den delen omformuleras till att det ska krävas att minst två riksföreningar begär ett extra 
förbundsmöte. 
 
Nuvarande formulering i förbundets stadgar, 3:1 Förbundsmötet, 3:1.11 Extra förbundsmöte: 
 
3:1.11 Extra förbundsmöte 

 Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den bedömer att 
visst ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet. 

 
 Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisorerna eller minst tio 

lokalavdelningar så begär (varav minst två riksföreningar ska vara representerade) eller 
om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Sådana extra 
förbundsmöten ska äga rum inom sex veckor från det att begäran inkommit till STF eller 
från det att revisorerna beslutat att inte tillstyrka ansvarsfrihet. 

 
 Kallelse till extra förbundsmöte utsändes till riksföreningarna senast fyra veckor före 

sammanträdet. Övrigt material utsändes senast en vecka före extra förbundsmötet. 
 
 Vid extra förbundsmöte får endast de ärenden som föranlett det extra förbundsmötet 

behandlas. 
 
 
Förslag till ändring: 
 
 
3:1.11 Extra förbundsmöte 
 Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den bedömer att 

visst ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet. 
 
 Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisorerna eller minst två 

riksföreningar så begär eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbunds-
styrelsen. Sådana extra förbundsmöten ska äga rum inom sex veckor från det att 
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begäran inkommit till STF eller från det att revisorerna beslutat att inte tillstyrka 
ansvarsfrihet. 

 
 Kallelse till extra förbundsmöte utsändes till riksföreningarna senast fyra veckor före 

sammanträdet. Övrigt material utsändes senast en vecka före extra förbundsmötet. 
 
 Vid extra förbundsmöte får endast de ärenden som föranlett det extra förbundsmötet 

behandlas. 
 
 
Hemställan 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar  
 
att fastställa föreslagen ändring i § 3:1.11 Extra förbundsmöte, i STFs stadgar.  
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Sveriges Tandläkarförbund    2018-08-27 
 
 
 
 
 

Proposition från FS till STFs förbundsmöte 
den 7 december 2018 
 
Ändring av bestämmelser för Sveriges Tandläkarförbunds fond för 
tandhälsobefrämjande insatser 
 
Bakgrund  
Sveriges Tandläkarförbunds fond för tandhälsobefrämjande insatser har till ändamål att stödja 
forskning eller uppmärksamma personer och organisationer som bidrar till att ge allmänheten goda 
tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård. 
Fonden byggs enligt instruktionen upp genom årlig insättning från de medel som STF erhåller för de  
s k marknadsföringsavtalen. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 100 000 kr, under 
förutsättning att ersättningen till STF för marknadsföringsavtalen överstiger 500 000 kr. I annat fall 
tillförs fonden belopp som förbundsstyrelsen fastställer. Till fonden kan även läggas frivilliga bidrag, 
gåvor och donationer.  
 
Nuvarande bestämmelser leder till situationer där förbundet om det ska uppfylla gällande regelverk 
kan tvingas ta av det egna kapitalet för att uppfylla kravet. Detta kan långsiktigt urholka ekonomin. 
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför en översyn av bestämmelserna för fonden. 
 
 
Nuvarande lydelse i förbundets stadgar, avdelningen Instruktioner och bestämmelser:  
 
VIII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND FÖR 

TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER  
 
1. Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer och organisationer 
som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder 
till förebyggande egentandvård.  
2. Fonden byggs upp genom årlig insättning från de medel som STF erhåller för de s k  
marknadsföringsavtalen. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 100 000 kr, under förutsättning 
att ersättningen till STF för marknadsföringsavtalen överstiger 500 000 kr. I annat fall tillförs fonden 
belopp som förbundsstyrelsen fastställer. Till fonden kan även läggas frivilliga bidrag, gåvor och 
donationer.  
3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Denna utser mottagare. Bidrag kan utdelas till en eller flera 
mottagare. Förbundsstyrelsen beslutar om bidragssumman.  
4. Bidrag kan utdelas årligen. Bidrag utdelas vid tidpunkt som förbundsstyrelsen fastställer. 
5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper. Kostnaderna för fondens förvaltning ska 
betalas av fonden.  
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Föreslag till ändring: 

VIII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND FÖR 
TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER 

1. Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer och organisationer
som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor och som skapar goda och positiva attityder 
till förebyggande egentandvård.  
2. Fonden byggs upp genom årlig insättning från medel som STF erhåller för de s k marknadsförings-
avtalen. Beloppet ska fastställas av förbundsstyrelsen. Till fonden kan även läggas frivilliga bidrag, 
gåvor och donationer. 
3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Denna utser mottagare. Bidrag kan utdelas till en eller flera
mottagare. Förbundsstyrelsen beslutar om bidragssumman. 
4. Bidrag kan utdelas årligen. Bidrag utdelas vid tidpunkt som förbundsstyrelsen fastställer.
5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper. Kostnaderna för fondens förvaltning ska
betalas av fonden*. 

Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 

att fastställa föreslagna ändringar av bestämmelser för Sveriges Tandläkarförbunds fond 
för tandhälsobefrämjande insatser. 

*Bestämmelsen för kostnaderna för fondens förvaltning föreslås ändras i proposition 5.
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Sveriges Tandläkarförbund 2018-08-27 

Proposition från FS till STFs förbundsmöte 
den 7 december 2018 

Översyn av bestämmelser för Tandläkarförbundets fonder 

Bakgrund 
Sveriges Tandläkarförbund har ett antal fonder vars administration regleras i bestämmelserna i 
förbundet stadgar. En del i dessa bestämmelser är att kostnaderna för fondernas förvaltning ska 
betalas av respektive fond. 

Fondförvaltningen ingår i praktiken i ekonomiavdelningens löpande arbete och är av ringa 
omfattning. De nuvarande bestämmelserna medför administrativt merarbete med särredovisning 
och intern betalningsadministration mellan olika förbundskonton. Att flytta belopp mellan olika 
balanskonton inom förbundets interna bokföring tillför i praktiken inget positivt till förbundets 
ekonomi. 

För att få en enklare och tydligare administration föreslår förbundsstyrelsen därför att 
bestämmelserna ska ändras i förekommande fall så att formuleringen om att kostnaderna för 
fondernas förvaltning ska betalas av fonderna utgår. 

Nuvarande lydelser i förbundets stadgar, avdelningen Instruktioner och bestämmelser, utdrag: 

V  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS STÖDFOND 

Ur § 3: Kostnaderna för fondens förvaltning liksom skatter ska betalas av fondens avkastning. 

VII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS 100-ÅRSFOND 

4. Fonden ska ha sitt särskilda konto i förbundets räkenskaper. Kostnaderna för fondens förvaltning
ska betalas av fonden. 

VIII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND FÖR 
TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER 

5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper. Kostnaderna för fondens förvaltning ska
betalas av fonden. 



Sveriges Tandläkarförbund               Förbundsstyrelsens proposition 5 

Förbundsstyrelsen föreslår nedanstående ändringar. 

V  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS STÖDFOND 

Nuvarande text ”Kostnaderna för fondens förvaltning liksom skatter ska betalas av fondens 
avkastning.” utgår. 

VII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS 100-ÅRSFOND 

Ny formulering av punkt 4:  

4. Fonden ska ha sitt särskilda konto i förbundets räkenskaper.

VIII  BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND FÖR 
TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER 

Ny formulering av punkt 5: 

5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper.

Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 

att fastställa föreslagna ändringar i bestämmelserna för Sveriges Tandläkarförbunds 
stödfond, i Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond och i Sveriges Tandläkarförbunds 
fond för tandhälsobefrämjande insatser. 
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Sveriges Tandläkarförbunds 
verksamhetsmål 2019-2021 
Sveriges Tandläkarförbund har visionen ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. Det är ledstjärnan för 
verksamheten och den ska genomsyra vårt arbete och det vi vill för tandläkarna och tandvården i 
Sverige.  

Sveriges Tandläkarförbunds mission lyder ”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.” 

Sveriges Tandläkarförbunds styrelse ska verka för att stärka Sveriges Tandläkarförbund. 

Övergripande mål 
Sveriges Tandläkarförbund ska 

- vara tandläkarnas röst och en synlig företrädare för tandläkarprofessionen i Sverige och 
internationellt 

- vara en sammanhållande kraft och en attraktiv organisation för Sveriges tandläkare 
- bidra till att utveckla tandläkarnas kompetens  
- vara en viktig källa till aktuell information och kunskap  
- ge tandläkarna stöd i både personliga och professionella frågor 
- verka för att stärka och bevara den orala hälsan hos befolkningen 

Verksamhetsmål 
1. Utbildning
Den svenska grund- och specialistutbildningen samt fortbildningen inom odontologi ska vara av 
högsta kvalitet och tandläkarna ska fortbilda sig kontinuerligt under hela yrkeslivet. 

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- verka för att grundutbildningen ska ge tandläkarna de kunskaper, färdigheter och förhåll-
ningssätt som är nödvändiga för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i 
munhålan 

- verka för erforderlig ledarskapsutbildning i grundutbildningen som svarar mot tandläkarnas 
framtida yrkesroll 

- verka för att tandläkarnas specialistutbildning ska spegla befolkningens behov av avancerad 
tandvård 

- vara den främsta anordnaren av fortbildning för alla som arbetar inom tandvården 
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2. Forskning 
Den svenska odontologiska grundforskningen, kliniska forskningen samt forskarutbildningen ska hålla 
högsta kvalitet samt vara internationellt konkurrenskraftig. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- tillsammans med Svenska Tandläkare-Sällskapet stödja forskningen, samt bidra till att 
tandläkarna kan följa den odontologiska forskningens utveckling 

3. Personalförsörjning 
Mängden tandvårdspersonal ska täcka befolkningens behov och alla personalkategorier inom 
tandvården ska ha rätt kompetens för sina uppgifter för att kunna ge god tandvård. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- utifrån ett odontologiskt perspektiv följa och bidra till utvecklingen av interprofessionell 
samverkan, arbetsfördelning och delegering inom tandvårdsteamet både nationellt och 
internationellt 

- verka för att dimensioneringen av tandläkarutbildningen är proportionerlig i förhållande till 
befolkningens behov av tandvård 

4. Material, produkter och metoder 
Tandläkarna ska ha förutsättningar att välja material och metoder som med utgångspunkt i 
vetenskap och beprövad erfarenhet är optimala både utifrån patientens och från tandläkarens 
synpunkt. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- verka för utvärdering, kunskapsbildning och utveckling av dentala material, produkter, 
metoder och materialregister 

- verka för att tandläkarna har goda kunskaper och tillgång till aktuell information om dentala 
material, produkter och metoder 

5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete och etik 
Tandläkarnas yrkesutövning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, utgå från 
Tandläkarförbundets etiska riktlinjer och präglas av hög kvalitet och ett patientsäkert arbetssätt.  

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- vara tandläkarprofessionens samlade röst i odontologiska kvalitetsfrågor och vara ledande i 
utvecklingen och definitionen av centrala kvalitetsbegrepp 

- verka för en kontinuerlig och levande debatt i frågor om kvalitet, patientsäkerhet och etik 

- verka för att tandläkarna har goda kunskaper om ansvarsfrågor och patientsäkerhet 

- verka för att tandläkarnas utbildning och yrkesutövning präglas av en hög etisk medvetenhet 
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6. Medlemsstöd 
Tandläkarna ska känna sig trygga under sitt yrkesliv och kunna få hjälp och stöd när så 
behövs, oavsett om problemet är av personlig eller professionell karaktär. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- erbjuda tandläkarna stöd i ansvarsärenden  

- erbjuda tandläkarna kollegialt stöd i problemsituationer av både professionell och personlig 
natur 

- erbjuda stöd i ekonomiska problemsituationer inom ramen för Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp 

7. Oral hälsa 
Tandvård i världsklass syftar till att befolkningen erbjuds en vård av högsta kvalitet. Därför är det 
viktigt att beslutsfattare, andra behandlarkategorier och allmänhet ska ha god kännedom om den 
orala hälsans betydelse för allmän hälsa och för god livskvalitet. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- tydliggöra för allmänhet och beslutsfattare vikten av att bibehålla en god munhälsa genom 
hela livet 

- bidra till att allmänheten/patienten uppmärksammas på vikten av god egenvård 

- stödja andra yrkesprofessioner med kunskap om munhälsans betydelse för en god allmän 
hälsa 

- verka för att främja folkhälsan bland annat genom att samarbeta med andra folkhälsoaktörer 
som till exempel Tandvård mot Tobak 

8. Opinionsbildning, information och varumärke 
Sveriges Tandläkarförbund ska vara en synlig företrädare för tandläkarnas intressen och för 
patientens bästa. Sveriges Tandläkarförbund ska vara en attraktiv organisation för landets tandläkare 
samt en viktig samverkanspart för politiker, myndigheter och medier.  

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- bevaka och redovisa opinionsyttringar och attityder i samhället vad gäller tandläkare och 
tandvård och aktivt agera när det bedöms angeläget 

- förbättra samhällsattityden till tandvården och tandläkarprofessionen 

- lyfta fram tandvårdens roll inom hälso- och sjukvården samt inom folkhälsoområdet 

- stärka sitt varumärke bland annat genom att föra ut tandhälsofrågorna i samhället och ge 
aktuellt kunskapsstöd  

- erbjuda omvärldsnyheter som speglar aktuella debatter, nyheter och kungörelser inom 
tandvårdspolitiska frågor 
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9. Tidskrifter 
Tandläkartidningen är Sveriges Tandläkarförbunds medlemstidning och finns både som 
papperstidning, på webben och i sociala medier. 

Tandläkartidningen arbetar efter en av förbundsstyrelsen fastställd tidningspolicy. Chefredaktören är 
också ansvarig utgivare. 

Tandläkartidningen ska 

- vara en kommunikationskanal till medlemmar och omgivande samhälle 

- bevaka nyheter och debatt inom politik, samhälle, odontologi samt vetenskap och forskning 
av intresse och relevans för tandläkare och tandvårdsbransch 

- publicera vetenskapliga artiklar och kunskapsöversikter inom området odontologi och andra 
för tandläkare relevanta områden 

- erbjuda bilageannonsering och annonsplats både i papperstidningen och digitalt 

- utveckla befintliga och nya annonsprodukter, framför allt på den digitala arenan och i sociala 
medier 

10. Internationell och nationell samverkan 
Sveriges Tandläkarförbund ska delta i det nationella och internationella kunskapsutbytet för 
tandvården. Sveriges Tandläkarförbund ska samverka med närstående organisationer på ett sådant 
sätt att medlemsnyttan tillgodoses optimalt.  

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- följa den internationella debatten och utvecklingen på områden av intresse för tandläkarna 
och på lämpligt sätt ta till vara och återföra debatten 

- företräda Sveriges tandläkare internationellt genom att delta i internationella samarbeten, 
bland annat genom medlemskap i internationella organisationer vars verksamhet främjar 
Sveriges Tandläkarförbunds syften och verksamhet eller genom vilka Sveriges 
Tandläkarförbund kan driva sina frågor 

- vara medlem i Saco, för att verka för tandläkarnas villkor som akademiker i Sverige 

- genom Saco och dess olika grupper bevaka och föra fram tandläkarprofessionens intressen i 
den samhällspolitiska debatten och beslutsprocessen 

11. Intern arbetsorganisation 
Den interna arbetsorganisationen ska vara utformad och dimensionerad så att den på 
kostnadseffektivaste sätt kan fullgöra uppdrag. 

 



 

Sveriges Tandläkarförbund           1       Budget och avgifter 2019 

Verksamhetsbudget och 
avgifter 2019 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2019 för koncernen 
Sveriges Tandläkarförbund (STF) med dotterbolaget Tandläkarnas Service AB (TSAB). 

Sedan 2018 ingår fortbildningsverksamheten i Sveriges Tandläkarförbund. 

Förslaget innehåller en budget sammanräknad för STF och TSAB med ett totalt underskott beroende 
på en satsning på verksamhetsutveckling inom Tandläkartidningen som avser framför allt digitala 
annonser. En satsning som förbundsstyrelsen bedömer angelägen för att hänga med i utvecklingen 
på webben. Denna satsning sorterar under TSAB:s budget och kostnaderna för satsningen kommer 
vid ett negativt bokslut att få täckas av TSAB:s eget fria kapital. 

Av tekniska skäl produceras Tandläkartidningen i en integrerad verksamhet mellan TSAB och STF. Det 
finns alltså belastningar i STFs ekonomi hänförliga till Tandläkartidningen. På motsvarande sätt finns 
det kostnader i TSAB som kan hänföras till övrig förbundsverksamhet. Sammantaget kostar 
Tandläkartidningen ca tre miljoner kronor mer än tidningens intäkter via annonser och 
prenumerationer. 

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det är förenat med stor medlemsnytta att ha 
Tandläkartidningen och vi ser det därför som angeläget att tidningens överskjutande kostnader täcks 
via förbundets budget under en tid när tidningsverksamheten är under förändring. 

Långsiktigt bedömer vi det som nödvändigt att tidningen har en budget i balans och ett arbete för att 
nå detta till 2021 är ett viktigt arbete. 

Värt att nämna är också att vi inte budgeterar för någon avkastning från finansförvaltningen. Sker 
omplaceringar för att följa vår policy så uppstår dock ofta realisationsvinster som påverkar bokslutet. 

Ekonomin har varit i fokus under de senaste åren. Tack vare de åtgärder som genomförts så blev det 
ett överskott 2017 för verksamheten, dvs exklusive reavinster och bokslutsdispositioner. Under 2018 
har fortbildningen kommit in i förbundet och spås ge ett positivt ekonomiskt tillskott redan första 
året. 

I budgetförslaget för 2019 finns stora externa intäkter som innebär en stor osäkerhet, t ex annons- 
och kursintäkter. Tidningens annonsintäkter, både i papperstidningen och digitalt, kommer att följas 
noggrant för att utvärdera utvecklingen. 

Intäkter 

Medlemsintäkter 

Budgeten för medlemsintäkterna på 9,4 Mkr är beräknad efter oförändrad medlemsavgift. 
Medlemsavgifterna finansierar en del av verksamheten, medan största delen av verksamheten 
finansieras med externa intäkter. Fortbildningsverksamheten är den klart största intäktskällan. 
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Antalet medlemmar i riksföreningarna (exklusive studerandeföreningen) per 1 juni 2018 utgör basen 
både för fördelning av medlemsavgiften och antalet ombud, som är desamma som antalet röster. 
Antalet medlemmar, medlemsavgifter och antalet ombud framgår av tabellen nedan.  

Riksförening Antal medlemmar Medlemsavgift (kr) Antal ombud 
TT 4 204 6 574 214 29 
TEV 1 617 2 528 664 11 
SOL 190 297 122 2 
STUD* 1 441 Avgiftsbefriade 4 
Totalt 7 454 9 400 000 46 

*Riksföreningen STUD har rätt att utse fyra ombud enligt §3:1:1 i STFs stadgar.

Kursintäkter 

Kursintäkterna är lägre än när riksföreningarna bedrev verksamheten. Det beror till stor del på att 
kurserna numera är momsbelagda och att förbundet inte höjt priserna med hela momsbeloppet. 
Intäkterna är i nivå med 2018 års nivå. 

Annonsintäkter/prenumerationsintäkter 

Annons- och prenumerationsintäkterna har anpassats till marknadsläget. Det finns en oro inför 
framtiden att annonsintäkterna ska sjunka i likhet med vad som sker i övriga branscher. Det har inte 
funnits utrymme för prishöjning vare sig på annonser eller prenumerationer enligt rådande 
marknadsläge. 

Intäkter marknadsavtal 

Intäkter från marknadsavtal beräknas ligga på samma nivå 2019 som under 2018. 

Intäkter administrativ service 

I försäljningen av administrativ service till angränsande organisationer ingår administrativ service bl a 
till Tandläkare-Sällskapet, Kamrathjälpen och TEV. 

Kostnader 

De största kostnaderna återfinns inom verksamheten för fortbildning. Det är både direkta kostnader 
för själva kurserna i form av kursansvariga och föreläsare, som indirekta kostnader för administration 
inom kansliet. 

Personalkostnader 

I kostnaderna för personal ingår det en utredare som anställts i slutet av 2018. En halvtidstjänst inom 
ekonomi har dragits in då rutiner börjar komma på plats.  

Verksamhetskostnader 

De budgeterade kostnaderna ligger kvar på samma låga nivå som 2018. 



Sveriges Tandläkarförbund           3       Budget och avgifter 2019 

Finansiell ställning 

Det egna kapitalet förstärktes i samband med att fortbildningsverksamheten gick in i förbundet. Vid 
bokslutet för 2017 uppgick det egna kapitalet till 12,2 Mkr. Det egna kapitalet bestod av: 

Stödfond 11,8 Mkr 
Bundet eget kapital  1,0 Mkr 
Fritt eget kapital - 0,6 Mkr 

Från 1 januari 2018 tillkommer 29,3 Mkr i eget kapital och 1,1 Mkr i obeskattade reserver som fanns 
hos Regionföreningarna. 

Långsiktig ekonomisk utveckling 
Förbundets ekonomi är starkt beroende av externa intäkter, som fortbildningens kursavgifter, 
tidningens annonsintäkter och prenumerationsintäkter samt förbundets samarbetsavtal. Den 
ekonomiska utvecklingen beror till stor del på hur dessa verksamheter utvecklas. Förhoppningen är 
att fortbildningen ska kunna bedrivas effektivt och att tidningen ska utveckla digitala annonsformat 
så att intäkterna behålls på åtminstone dagens nivåer. 

Kansliets huvudkostnader är löner till tjänstemän, arvoden till förtroendevalda och lokalkostnader. 
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Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet 

1. godkänner förbundsstyrelsens förslag till budget 2019.

2. beslutar om att debitera riksföreningarna en medlemsavgift med 9,4 Mkr fördelat enligt
nedan,

TT 6 574 214 kr 
TEV 2 528 664 kr 
SOL 297 122 kr 



SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND - KONCERNEN 1000

Budget 2019

Budget 2019 Budget 2018 Utfall 2017

(tkr) (tkr) (tkr)

INTÄKTER
Medlemsavgifter 9 400 9 400 9 400
Kursavgifter 25 040 27 529 0
Administrativa tjänster 2 575 2 584 5 892
Marknadsföringsavtal 1 630 1 630 1 749
Annonsförsäljning 9 148 9 500 10 811
Prenumerationer 1 217 1 264 1 224
Webbannonser 240 215 241
Övriga intäkter 146 400 437
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 49 396 52 522 29 753

PRODUKTIONSKOSTNADER
Lokaler, mat och material, kurs -6 378 0 0
Tryckningskostnader -835 -1 225 -1 635
Annonsproduktion -200 -85 -197
Webb 0 -160 0
Illustrationer -374 -355 -304
Skribenter mm -800 -400 -1 054
Layout -450 -400 -453
Distribution och porto -760 -600 -656
Korrläsning -80 -80 -83
Köpta tjänster, kurs -4 802 0 0
SUMMA PRODUKTIONSKOSTNADER -14 679 -3 305 -4 381

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Lokalkostnader -2 394 -4 280 -2 443
Monterhyra mässor -445 -400 0
Kontorsmask./Förbrukningsinv. -298 -253 -164
Resekostnader -1 079 -1 459 -432
Annonser/Reklam -359 -110 -163
Representation -127 -140 -73
Kontorsmaterial mm -784 0 -128
IT/Tele/Web -1 286 -799 -1 566
Porto/bud -236 -542 -285
Riskkostnader/Försäkringar -46 -41 -187
Arvoden -3 529 0 -886
Revision/Bankkostnad -326 -161 -523
Konsulte/Övriga tjänster -1 744 -3 839 -2 851
Årsavgift/Föreningsavgift -1 027 -1 095 -1 069
Övriga kostnader -797 -372 -827
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER -14 477 -12 032 -11 596



Budget 2019 Budget 2018 Utfall 2017

(tkr) (tkr) (tkr)

PERSONALKOSTNADER
Lönekostnader Tjänstemän -11 519 -11 112 -8 313
Arvoden/Lönebortfall -1 210 -12 462 0
Soc avg/Pensionskostnad -6 385 -9 338 -4 218
Kurser/Konferenser -1 197 -518 -213
Personalvård -214 -197 -229
Övrigt -30 -200 -22
SUMMA PERSONALKOSTNADER -20 555 -35 286 -12 996

SUMMA KOSTNADER VAROR OCH PERSONAL -49 711 -50 623 -28 973

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNING -315 1 899 780

Avskrivningar -123 -302 -216
RESULTAT EFTER AVSKRIVNING -438 1 597 564

Finansiella intäkter/kostnader -3 0 58
RESULTAT EFTER FIN. POSTER -441 1 597 622

Bokslutsdispositioner 0 0 186
Skatt -300 -577 -622

ÅRETS RESULTAT -741 1 020 186
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Förslag arvodering styrelseledamöter 
i Sveriges Tandläkarförbund 

 

 

Bakgrund 
Historiskt har styrelsearbete i Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse ersatts med 
ett arvode för de dagar man tjänstgjort, kombinerat med ersättning för löneavdrag eller 
stilleståndsersättning till vårdgivaren. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen  
Mål 278-17 ska ersättning för styrelsearbete beskattas som personlig inkomst. Det är 
därmed inte längre möjligt att vårdgivare fakturerar stilleståndsersättning vid styrelse-
arbete för enskild ledamot. 
 
 

Resonemang 
Styrelsen har diskuterat olika lösningar på den uppkomna situationen och kommit fram 
till att föreslå en ny modell på arvodesersättning. 
 
Ett uppdrag i en styrelse innebär deltagande i möten och, i synnerhet för ordförande och 
vice ordförande, att i andra sammanhang företräda organisationen. I praktiken ligger 
den absoluta lejonparten på ordförande. Ett uppdrag i styrelsen innebär också att man 
har ett omfattande arbete på hemmaplan, att läsa in sig på handlingar, hålla sig 
uppdaterad i olika för förbundet aktuella frågor, svara på frågor från allmänhet och 
kollegor. Listan kan göras lång. Styrelsen ser det därför som logiskt att arvodet delas upp 
på dels en fast del, dels en rörlig del som baseras på verkligt mötesdeltagande. 
 
För ordförandeuppdraget finns det möjligheter att i en utvecklad befattningsbeskrivning 
definiera ett antal externa uppdrag som naturligt ingår i ordförandeuppdraget, t.ex. leda 
styrelsens möten, delta på förbundsmötet, delta på CED och FDI. Dessa kan då 
inkluderas i det fasta arvodet vilket underlättar administrationen på kansliet, då det 
idag hanteras 70-80 reseräkningar för ordförande. Genom att införa ett fast belopp för 
dessa arbetsuppgifter skulle man slippa en hel del administration. 
 
Av hävd har styrelsearvodesförändringar föreslagits av styrelsen själv. Styrelsen vill 
komma ifrån den situationen. Det finns då olika lösningar, man kan ha en arvoderings-
kommitté, man kan låta valberedningen föreslå arvodesjusteringar eller man kan knyta 
arvodena till någon form av index.  
 
Styrelsen ser det som önskvärt med en enkel och transparant hantering av detta. För att 
få enklast möjliga administration föreslår styrelsen att uppräkningen av styrelsearvode 
framöver kopplas till KPI-utvecklingen och baseras på ett fast omräkningsdatum varefter 
justeringen ska gälla. Förslagsvis kan augusti användas som basmånad och ersättningen 
justeras 1 januari. Då har man ett underlag förbundsmötet kan ta del av och som hinner 
med i budgeten. Eftersom man räknar på 12 månaders förändring så är det tämligen 
neutralt vilken månad man väljer men augusti verkar administrativt smidigt. 
 
 

 
 



Sveriges Tandläkarförbund                                                                                                 Budget och avgifter 2019 

 

 

Arvodesnivåer 
Nivåer på arvodering är en komplex fråga som kan ses ur olika vinklar. Ska man ersätta 
utfört arbete, ska man ersätta förlorad arbetsförtjänst m.m. Med det nuvarande 
systemet så varierar kostnaden för varje timme förtroendemannaarbete beroende på 
verksamhetsform och lönenivå. Det har varit betydligt dyrbarare för förbundet att anlita 
privata tandläkare än anställda. 
 
Förslaget att ta ställning till innebär att den modellen lämnas och ersätts med en 
ersättningsmodell för styrelsen där förbundet betalar samma ersättning för utfört 
arbete, oavsett verksamhetsform eller intäktsbortfall. Det blir upp till den enskilde 
ledamoten att hantera intäktsfrågan. Ersättning för intäktsbortfall eller stillestånd 
kommer inte längre att betalas ut. 
 
En lämplig nivå för arvodet blir då nästa steg. Uppdraget måste ses som ett heders-
uppdrag. Idén med förtroendeuppdrag bör inte vara att man väljer den karriärsvägen för 
att den erbjuder stora inkomster. Ekonomiska intressen är inte ett bra sätt att rekrytera 
till förtroendeuppdrag. Intresset för att arbeta med tandvårdens frågor för tandläkarnas 
bästa måste vara det bärande motivet för en förtroendemannakarriär. Ersättningsnivån 
behöver dock vara på en sådan nivå så att den möjliggör att man kan ta ledigt från en 
avlönad tjänst utan att detta innebär för svåra ekonomiska kostnader. Det innebär att 
det behövs en koppling till tandvårdens lönenivåer idag. 
 
Förslaget utgår från en ersättningsnivå som motsvarar medianlönen för en 
övertandläkare 2017, baserat på Tjänstetandläkarna löneenkät för 2017. 
 
Arvoderat arbete ersätts enligt medianlön för övertandläkare 2017 per dag, ersättningen 
beräknas på antalet dagar för styrelsemöten och ett antal dagar extra för löpande 
kontakter etc. En styrelseledamot ersätts motsvarande en övertandläkare på 
mediannivå 2017: 66 647 kr. Beräknat på 30-dagarsmånad blir daglönen 3 110 kr. 
 
För ordförande  
Beräknat tjänstgöringsbehov motsvarar 70 dagar, i form av förväntad nödvändig 
tjänstgöring och förberedelsearbete. Dessa arbetsuppgifter definieras i ett tillägg i 
förbundsstyrelsens arbetsordning. Till detta behöver ordförande ha möjlighet att sätta 
av tid för löpande arbete som kanslikontakter, massmedia etc. Ett uppskattat behov är 
20-30 dagar på ett år. Totalt beräknas ett tjänstgöringsbehov motsvarande 90-100 dagar 
som ersätts i ett fast arvode.  
 
Som ordförande måste man också ha en frihet att planera delar av sitt arbete själv. 
Ibland måste man ta ledigt från ordinarie arbete för att läsa in frågor. Syftet med det 
fasta arvodet är att det ska ge utrymme för en sådan planering. 
 
För vice ordförande  
Ett arvode som är tvådelat. Dels ett fast arvode som ska täcka arbete på hemmaplan och 
innebär en viss mervolym inläsningsarbete, jämfört med ordinarie ledamot, som krävs 
för att vara tillfredställande uppdaterad om det uppstår behov att temporärt ersätta 
ordförande. Dels ett dagarvode för deltagande i styrelsemöte enligt samma princip som 
för vanlig styrelseledamot. Vid ett normalt styrelsemöte där ordförande är närvarande 
har vice ordförande ingen mötesledande funktion utan fungerar som en vanlig 
styrelseledamot. Ersättningen följer då samma principer som för en ordinarie 
styrelseledamot. 
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För styrelseledamot  
Ett arvode som är tvådelat. Ett fast arvode som inkluderar arbetet på hemmaplan och 
ett dagarvode för styrelseuppdrag. Den stora arbetsmängden ligger för en styrelse-
ledamot normalt i mötesdeltagandet men det krävs även en hel del hemarbete. 
 
För suppleant  
Dels ett fast arvode, detta är lägre än den ordinarie ledamotens, dels ersättning när 
suppleanten ersätter ordinarie ledamot eller är kallad för att delta i styrelseverksamhet 
(internat, styrelsemöte inför förbundsmötet och förbundsmötet). 
 
Att inte införa enbart fast arvode för ordinarie styrelseledamot handlar om att ha en 
finansiering av deltagandet när en suppleant behöver rycka in. 
 
Arvoden övriga förtroendemän och uppdrag för STF:s räkning 
Dessa hanteras inom ramen för FS arbetsordning.  
 

Förslag 
Styrelsen kommer att föreslå arvoden enligt ovanstående resonemang att gälla från och 
med 1 januari 2019. 
 
 

Hemställan 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet 

 
1. beslutar att ersättningen till styrelsen baseras på arvoden enligt följande 
 
- Ordförande, fast arvode 300 000 kr/år 
- Vice ordförande, fast arvode 40 000 kr/år, rörligt arvode 3 110 kr/dag 

 - Styrelseledamot, fast arvode 20 000 kr/år, rörligt arvode 3 110 kr/dag 
 - Suppleant, fast arvode 10 000 kr/år, rörligt arvode 3 110 kr/dag 

 - Vid övriga uppdrag 3 110 kr/dag 
 

2. beslutar att justering av styrelsearvoden knyts till KPI och justeras en gång 
årligen 1 januari baserat på det senaste årets förändring av KPI med augusti 
föregående år som basvärde. 
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Nomineringar och förslag
Perioden 2019-2021 

Ordförande och vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbund väljs av förbundsmötet på 
förslag från valberedningen bland de sex ledamöter som nomineras av riksföreningarna 
enligt nedan. Ordförande i fortbildningsrådet väljs av förbundsmötet på förslag från 
valberedningen bland de sex ledamöter och sex suppleanter som nomineras av 
riksföreningarna enligt nedan. 

Förbundsmötet 

Talman Björn Smedberg 
Talmannens ersättare Lars Hagerström 

Förbundsstyrelsen 

Ordförande Chaim Zlotnik 

Vice ordförande Peter Schulz 

Ordförande i fortbildningsrådet Patricia De Palma 

Nominerade från TT 
3 ledamöter samt suppleanter 

Urban Alsenmyr
Gunilla Carlsson 
Chaim Zlotnik 
Carina Bergman (suppleant)
Isabel Brundin (suppleant)
Lena Rignell (suppleant) 

Nominerade från TEV Peter Franzén 
2 ledamöter samt suppleanter Peter Schulz 

Patrik Andrén (suppleant) 
Maria von Beetzen (suppleant) 

Nominerade från SOL Per Vult von Steyern 
1 ledamot samt suppleant Patricia De Palma (suppleant) 
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Fortbildningsrådet

Nominerade från Västra kursnämnden 
2 ledamöter samt suppleanter 

Birgitta Petersen 
Göran Friman 
Annika Johansson (suppleant) 
Stein Markman (suppleant) 

Nominerade från Södra kursnämnden Stefan Adregård 
2 ledamöter samt suppleanter Claes Virdeborn 

Christian Kindblom (suppleant) 
Sasan Naraghi (suppleant) 

Nominerade från NordÖstra kursnämnden Peter Troberg 
2 ledamöter samt suppleanter Svante Lindqvist 

Isabel Brundin (suppleant) 
Joannis Grigoriadis (suppleant) 

Riksstämmenämnden 

Ordförande Hans Sandberg 

Stipendienämnden 

Ordförande Agneta Marcusson 

Hjälpfondsnämnden 

Ordförande Margaretha Lindqvist 
4 ledamöter Ylva Aminoff 

Lars Ekdahl 
Daniel Halpern  
Lena Strimling 

Valberedningen 

4 ledamöter 
2 suppleanter 

Revisorer för STFs, Hjälpfondsnämndens och stiftelsen STS' 
verksamhet 

2 verksamhetsrevisorer Martin Artman 
Roland Svensson 



Sveriges Tandläkarförbund           Val 

Val 

Följande val ska företas för perioden 2019-2021: 

Talman och ersättare för denne Förslag från valberedningen 

STFs tillika förbundsstyrelsens  Förslag från valberedningen bland de 
ordförande och vice ordförande sex ledamöter som nomineras av 

riksföreningarna 

Fortbildningsrådets ordförande Förslag från valberedningen bland de 
 sex ledamöter och sex suppleanter som 
nomineras av riksföreningarna 

Sex ledamöter i förbundsstyrelsen, varav 
- tre för TT samt ersättare för dessa Nomineras av TT 
- två för TEV samt ersättare för dessa Nomineras av TEV 
- en för SOL samt ersättare för denne Nomineras av SOL 

Sex ledamöter i fortbildningsrådet Förslag från valberedningen 
samt suppleanter för dessa  

Ordförande i riksstämmenämnden Förslag från valberedningen 

Ordförande i stipendienämnden Förslag från valberedningen 

Ordförande samt fyra övriga ledamöter Förslag från valberedningen 
i hjälpfondsnämnden 

Fyra ledamöter och två suppleanter Förslag från förbundsmötet 
i valberedningen 

Två verksamhetsrevisorer Förslag från valberedningen 
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