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Introduktion
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening är de i Sverige
tandläkarstuderandes organisation. Vi är den enda studentorganisation som
arbetar nationellt och sammansluter landets samtliga tandläkarstudenter.
Studerandeföreningens ändamål är att arbeta för medlemmarna och främja deras
gemensamma fackliga, utbildningsmässiga och sociala intressen.
Studerandeföreningen ska arbeta för att underlätta medlemmarnas övergång
mellan studier och arbetsliv.
Verksamhetsplanen förankras av Centralstyrelsen och kommer förbereda för en
innehållsrik, men också lärorik framtid för Studerandeföreningen 2019. Tack
vare alla engagerade och drivna medlemmar kommer vi att kunna fortsätta ha
påverkansmöjligheter gällande tandläkarutbildningen för att driva verksamheten
mot våra mål.

Verksamhetens struktur och arbete
Inledning
Organisationen består av ordförande för Studerandeföreningen, Centralstyrelsen
och fyra lokalföreningar på respektive lärosäte.

Centralstyrelsen
Centralstyrelsen har den omedelbara ledningen av Studerandeföreningens
verksamhet och utgör mellan Föreningsmöten Studerandeföreningens
verkställande organ. Centralstyrelsen består av ordförande för
Studerandeföreningen samt ordförande för respektive lokalförening. Under 2019
kommer Centralstyrelsen att arbeta nationellt med fokusfrågorna samt
verksamheten.

Lokalföreningarna
Lokalföreningarna är Norra, Östra, Västra och Södra Studerandeföreningen i
anslutning till landets fyra tandläkarhögskolor. Dessa är grundpelarna i
verksamheten och utgör en förutsättning för att Studerandeföreningen skall
fungera som helhet. Det är viktigt att de lokala verksamheterna bedrivs med
styrka och engagemang för att Studerandeföreningen skall kunna uppfylla
medlemmarnas intresse. Lokalföreningarnas styrelse består av ordförande, vice
ordförande, medlemsansvarig, ekonomiansvarig, sekreterare samt en övrig
ledamot. Det åligger lokalföreningens styrelse att vara verksam i enlighet med
vad som sägs behandla av Studerandeföreningen remitterad fråga, hålla
medlemmarna underrättade om olika frågors utveckling och aktuella läge.
Varje lokalförening är avsedd att ta fram en verksamhetsplan för året med
utgångspunkt från fokusfrågorna och övriga aktiviteter som bestäms i enlighet
med respektive lokalförening.

Kommunikation
Konton i sociala medier så som Facebook och Instagram, med mera är ett
effektivt sätt att nå ut till våra medlemmar och bör användas regelbundet. På
detta sätt kan vi upprätthålla våra medlemmar om senaste information samt om
verksamhetens arbete. Aylin Marinova, med viss hjälp av kanslipersonal,
uppdaterar informationsflödet på Studerandeföreningens del på

Tandläkarförbundets hemsida och administratörerna för Facebook-sidan
ansvarar för kontinuerlig uppdatering. Därefter ansvarar varje lokalförening att
använda lämpliga sociala medier för deras verksamhet. Viktigt att samtliga
förtroendevalda delar, likear och sprider inlägg på såväl den centrala som lokala
Facebook-sidan.
Facebookgruppen Studerandeföreningen 2019 skall användas av alla
förtroendevalda för att erhålla god kontinuitet och kommunikation inom
styrelsearbetet. Här laddas protokoll och dokument upp. Syftet med
facebooksgruppen är att möjliggöra lätt åtkomst till dokument samt sprida
information mellan lokalföreningarna.

Medlemsrekrytering
Studerandeföreningen arbetar för och tack vare engagerade medlemmar. Utan
fungerande styrelser och aktiva medlemmar kan inte verksamheten bedriva
arbetet mot uppsatta mål. Därmed är medlemsrekrytering såväl som god
medlemsservice en förutsättning för att kunna nå framsteg och utveckling. En
gemensam huvudstrategi för ökad medlemsrekrytering är maximal exponering
och synlighet genom sociala medier och mailutskick. Detta i kombination med
informationsspridning kring föreningens arbete, förmåner och syfte.
Lokalföreningarna uppgör inbördes strategier för vilken tid och plats som är bäst
lämpad att rekrytera nya medlemmar samt informera om Studerandeföreningen.
Gemensamt är att varje lokalförening har en medlemsansvarig som ser till att
rekryteringen sker kontinuerligt. Målet som studerandeföreningen har på lång
sikt är att medlemmarna skall bibehålla sitt medlemskap även efter examen.

Fokusfrågor 2018
Inledning
Studerandeföreningen har i början av februari 2019 arbetat med att ta fram tre
fokusfrågor som nu har landat i en handlingsplan. Fokusfrågorna har tagits fram
med bakgrund från medlemmarnas intresse och i syfte att påverka de
ämnesområden som berör studenterna. Fokusfrågorna gäller verksamheten på
såväl central som lokal nivå.

Fokusfråga 1 – Utbildning och karriär

Bakgrund
Med bakgrund av Studerandeföreningens policydokument, resultatet av Sveriges
Tandläkarförbunds undersökning 2018 som ligger till grund för förbundets
utbildningspolitiska arbete och är ett led i Tandläkarförbundets arbete med att
säkra kvalitet och patientsäkerhet i svensk tandvård samt debatten om
utbildningens dimensionering och regelverk inom tandläkarprogrammet
kommer Studerandeföreningen under 2019 att arbeta med att förbättra och
åtminstone bibehålla utbildningskvaliteten.
Den legitimation som följer efter tandläkarexamen innebär stort ansvar för den
enskilde tandläkaren och förutsätter därmed att utbildningen är av högsta
kvalitet för att kunna säkerställa patientsäkerheten samt ge studenten kunskaper
för att fortsätta kompetensutvecklingen i den framtida karriären. De
baskunskaper som ges är värdefulla och ger en trygg grund inför arbetslivet. Det
finns däremot mycket som inte ryms i utbildningsplanen men som vi anser är
nödvändigt att ha kännedom om som tandläkare. Vi i Studerandeföreningen vill
möjliggöra för våra medlemmar att inspireras av och berikas med ytterligare
kunskap genom att göra djupdykningar inom olika delar av
tandläkarprofessionen.

Mål
• Granska utbildningsdimensioneringen där största hänsyn tas till eventuella
ändringars inverkan på utbildningens kvalitet
• Jämföra utbildningarna mellan lärosätena och ena dessa så att det kan bli så
lika som möjligt i frågor som är viktiga för oss och våra medlemmar.
• Utreda och identifiera grundutbildningarnas bristande områden på respektive
lärosäte.
• På olika sätt och via olika vägar informera våra medlemmar om olika
karriärvägar som finns inom tandläkarprofessionen.
• Jobba för att respektive examensbevis skall vara jämlik på varje lärosäte.

Genomförande
• Samarbeta med studentkårerna på respektive lärosäte och medverka i de forum
som behandlar utbildningsfrågor
• Bedriva utredningen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på
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tandläkarprogrammet på Karolinska Institutet samt Umeå universitet
Skriva en debattartikel gällande utbildningskvaliteten på tandläkarprogrammet
som kan publiceras i lämplig tidskrift som en utvärdering från förra årets
enkätundersökning.
Anordna en kompetensutvecklande föreläsning under riksstämman där temat
kommer vara ”Tandläkare i världen”
Satsa mer på Fortbildningsrådet och att informationen går från och till
studenterna
Informera och tydliggöra för medlemmar om Tandläkarförbundets kurskatalog
samt vilka kurser som erbjuder studentplatser
Utföra en enkätundersökning gällande utbildningskvalitet på respektive
lärosäte
Synliggöra olika karriärvägar samt möjligheter inom tandläkarprofessionen.

Fokusfråga 2 – Studiesocialt
Bakgrund
Att utbilda sig till tandläkare är en lång väg i livet och för många studenter
innebär tandläkarutbildningen många förändringar i livet. På varje lärosäte finns
bibliotek och handledare som kan vara behjälpliga för att skapa en trygg
studiero, men detta kan alltid förbättras på många sätt. Studerandeföreningen
vill i år arbeta med att bidra till det studiesociala på varje lärosäte och utveckla
kompetensen inom professionen samt kunna dela denna mellan blivande
kollegor.

Mål
• Utveckla och bredda kompetens inom odontologin
• Inspirera studenterna inom olika ämnesområden som de tycker är intressanta
och relevanta för sin utbildning
• Utveckla och etablera SNU så att flera studenter kan bidra till utbyte mellan
varandra.
• Arbeta för att verka stödjande i övergång till arbetslivet
• Arbeta för att främja en bättre studiesocial miljö på universiteten och
studiestöd i form av studiekvällar och hjälp från olika kursare

Genomförande

• Under 2019 utveckla den färdigställa detaljerade plan på utformningen av det
nationella utbytesprogram som utformats under verksamhetsåret 2018 i
syfte att ge studenterna möjlighet till kortare nationella utbyten och på så
sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
• Utforma en nationell enkät där tandläkarstudenterna på samtliga lärosäten får
upplysa hur nöjda de är med olika aspekter av utbildningen samt ange
vilka kunskapsområden som är bristande på respektive lärosäte
• Minst en men gärna flera föreläsningar med specialister eller tandläkare med
spetskompetens inom ett bristande ämnesområde som kan sprida
information om karriär och bidra till att sluta kunskapsluckor som kan
tänkas finnas i utbildningen.
• Ett event med fokus på karriär, där medlemmar får möjlighet att se vilka
karriärsinriktningar som finns efter examen samt vägen dit
• Om möjligt anordna hands-on kurser
• Centralstyrelsen ska anordna studentföreläsningen på den Odontologiska
Riksstämman med temat ”Tandläkare i världen”
• Uppdatera medlemmarna om relevanta externa aktiviteter inom tandvård med
hjälp av sociala medier och mailutskick

Fokusfråga 3 – Synlighet och tydlighet
Bakgrund
Medlemmarnas intresse är en drivkraft för Studerandeföreningens
påverkansarbete. Genom synlighet och engagemang fångar vi studenternas
intresse samt bereder ett forum för input till verksamhetens arbete. Denna
fokusfråga består av två delar; en extern medlemsinriktad verksamhet samt en
intern föreningsinriktad verksamhet.

Mål
• Konkretisera och strukturera Studerandeföreningens arbete och fokusfrågor
• Tydliggöra innebörden av medlemskap och möjligheterna som det innebär för
medlemmar.
• Klargöra skillnaderna och samverkansformer mellan Studerandeföreningen
och studentkårernas verksamheter
• Engagera medlemmarna i studentfackliga frågor och möjliggöra för att kunna
påverka i aktuella frågor

Genomförande – internt
• Kunna svara på aktuella remisser
• Revidera arbetsordningen samt stadgarna för Studerandeföreningen
• Utvärdera medlemmarnas synpunkter kring Studerandeföreningens
verksamhet som blir underlag för förbättringsområden inför kommande
år.
• Följa upp och utvärdera nöjdhetsgraden hos våra medlemmar och försöka
bemöta deras förslag till förbättring och förändring.

Genomförande – externt
• Medverka i diverse evenemang som möjliggör publicitet för
Studerandeföreningen
• Informera om verksamheten som vi bedriver vid diverse event.
• Utföra studiesociala aktiviteter
• Mer profilering via sociala medier samt dela, likea och kommentera det
som skrivs på Studerandeföreningens nationella facebook-sida i syfte att
nå ut till fler studenter
• Samarbeta med kårerna för att tydliggöra skillnaderna och likheterna
mellan våra verksamheter för medlemmarna

Övriga aktiviteter
Aktiviteter 2018
Förutom de aktiviteter som sammanfaller med fokusfrågorna arbetar
Studerandeföreningen med följande under 2019:
Fortbildningsrådet: Eda Elmas Tirpan.
Vicerepresentant i Fortbildningsrådet: Martin Hellroth
Mentorskapsprogrammet: Hanin Tarek
Saco studentråd: Elma Naser
Utlandsnätverket: Viktoria Réthy

Ekonomi

Intäkter och utgifter
Studerandeföreningen erhåller 200 000 kronor från Tandläkarförbundet samt
40% av det totala antalet medlemmasavgifter hos varje lokalförening som en
medlemsnivå på 100% hade genererat, i syfte att använda resurserna till
aktiviteter som avses främja verksamheten och medlemmarnas intresse.
Utgifterna presenteras i budgeten för 2019. De lokala bidragen delas upp i två
delar och skickas i mitten av vårterminen och mitten av höstterminen.

Planering
Preliminär budget presenteras i samband med Centralstyrelsens första
sammanträde och därefter sker en uppdatering av utgifterna efter sommaren
samt det slutgiltiga utfallet inför årsmötet i november.

Undertecknat

Aylin Marinova, ordförande Studerandeföreningen
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