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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 hen 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.  
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4. Yttranderätt 
  
 Yttranderätt i förbundsmötet tillkommer enligt stadgarna 
 

• ombud 
• ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 
• förtroendevalda revisorer 
• 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 

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

• ombud 
• ledamöter 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. Kansliet är behjälplig vid formulering av förslag. 
 
 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 (med nummerskylt om 

ombud). 
 
 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 avsedd 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 avsedd 

blankett. 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 2018 
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. 
Förbundet ger ut Tandläkartidningen och erbjuder ett brett sortiment av fortbildning för 
tandvården. 

Tandläkarförbundet består av fyra medlemsföreningar: Tandläkare – Egen Verksamhet, 
Tjänstetandläkarna, SOL – Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och 
specialisttandvård och Studerandeföreningen. I dessa är ca 7500 tandläkare och 
tandläkarstuderande medlemmar. 

Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, 
som samlar 700 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna 
studier och aktiviteter strävar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig för individ 
och samhälle. Inom Saco deltar Tandläkarförbundet i nätverket Hälso- och sjukvård som 
arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. 

Tandläkarförbundet är medlem i FDI World Dental Federation och Council of European 
Dentists (CED). 

Sveriges Tandläkarförbund har under året fokuserat på den odontologiska professionens 
frågor genom bland annat remissvar, deltagande i standardiseringsarbete och 
internationella tandläkarorganisationer. Ett brett kursutbud är ett exempel på den 
verksamhet som bedrivs inom förbundet. Kansliet ser kontinuerligt över de interna 
ekonomirutinerna och den totala kostnadsbilden i syfte att möta framtida utmaningar. 

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. 
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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. 47 av årets kurser ställdes 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. 
 
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. 
 
Kursnämnderna deltog på Tandläkartorget på Riksstämman i Göteborg. I 
tipspromenaden som hölls bidrog kurs med vinster i form av kursdagar och mössor med 
logga delades ut. 
 
Odontologisk Riksstämma & Swedental genomfördes den 14–16 november på Svenska 
mässan i Göteborg. Programmet fokuserade på digitalisering, IT och framtid. Totalt antal 
besökare blev 4 249 deltagare, som fördelades på följande; Tandläkare 1 142, 
tandsköterskor 1 034, tandhygienister 478, tandtekniker 36 och studerande 174.  
En nyhet var Future Lab: en interaktiv upplevelseyta med syftet att bli störd – berörd – 
framtidspeppad. Ytan som blev en brygga mellan fackmässan och föreläsningarna visade 
också framtidsteknik ur dentalbranschen. Ett nytt grepp som attraherade runt 3 000 
besökare. 
 
 



Sveriges Tandläkarförbund                          3                                             Verksamhetsberättelse 2018 
 

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 odontologiska specialiteten orofacial medicin har inrättats under året.  
 
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. Medlemmarna kan följa forskningens utveckling i förbundets tidning, på 
hemsidan och i fortbildningen. 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.  

 
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 
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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.   
 
Den 23 november deltog Tandläkarförbundets ordförande i ett dialogmöte med 
universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Socialstyrelsen om framtidens vårdkompetenser. 

 
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.  
 
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 samt behov av kunskapsdokument som behandlar material och 
metoder och tydliggör betydelsen av att utnyttja standarder som stöd i val av material 
och tekniker.  
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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.  
 
Den 13 mars deltog Sveriges Tandläkarförbund i ett möte på Socialdepartementet med 
anledning av Socialdepartementets översyn av Patientsäkerhetslagen i syfte att 
rationalisera HSAN:s 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-
allmänhälsa 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 munhygienråd-
givning för patienter med muntorrhet. Behovet av samverkan mellan dietister och 
tandläkare vid kostrådgivning vid nutritionsproblem lyftes också. 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. 
 

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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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. 
 
Förbundet deltog på IVO:s dialogforum för professionsförbund inom hälso- och 
sjukvården den 3 december. Några av punkterna på dagordningen var IVO:s 
övergripande information om sin tillsyn inom hälso- och sjukvården, de riskområden 
som de har prioriterat för 2018–2020 samt hur de ser på det nya klagomålssystemet.  
 
Hösten 2018 har faktaserien Kunskap och kvalitet reviderats och uppdaterats. Kunskap 
och kvalitet består av delarna: Tandläkarens ansvar och skyldigheter, Kvalitetssäkra din 
journalföring, Medicinsk riskbedömning för tandläkare, Avvikelser, Försäkring för patient 
och tandläkare, CE-märkta medicintekniska produkter, Nationella riktlinjer för 
vuxentandvård, Hygien i tandvården, Våld i nära relationer, Barn som far illa, 
Tobaksprevention. Serien har sammanställts till en pdf på 261 sidor som finns att 
beställa från kansliet för medlemmar. 

 
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 de orsaker som föranletts av kontakter till 
stödpersonerna. En träff för stödpersonerna planeras äga rum 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. 
 
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. Fyra enkäter som bygger på de 
tidigare undersökningarna skickades ut i juni och stängdes i början på september, ca 200 
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skolor svarade vilket motsvarar svarsfrekvensen på de undersökningar som skedde 
2004–2009. Resultaten från enkätsvaren analyseras för att presenteras i en rapport 
under våren 2019. Undersökningen sker i ett samarbete med Läkarförbundet, 
Vårdförbundet och Dietisternas Riksorganisation.   
 
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 ändamålsenlig 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 ett 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 fick så stort genomslag i 
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. Under hösten utökades sidorna med ytterligare en sida som har till syfte att 
sälja kursverksamheten och informera om Riksstämman och forskningskonferenser. 
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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. Via Twitter följer förbundet våra nationella 
och internationella samarbetsorganisationers verksamheter och retweetar vidare 
information från dem till förbundets följare på twitter. Nyhetsbrevet med 
omvärldsbevakningen från förbundet bytte utseende under hösten och statistik från 
perioden september-december visar att 24–38 % öppnar omvärldsbevakningen. 
Omvärldsbevakningen innehåller nyheter från myndigheter och organisationer samt från 
svensk massmedia och skickas regelbundet endast till medlemmarna. 
Omvärldsbevakningen är även kanal för Tandläkarförbundets och Tandläkartidningens 
egna nyheter.  
 
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 deltog på Saco:s Studentmässor, Stockholmsmässan i Älvsjö 28–30 november 
och 6 december i Malmö. Totalt kom kring 22 000 gymnasieelever till mässorna. Nytt för 
i år var att förbundet hade seminarier. I Stockholm hölls varje dag ett miniseminarium 
om att vara tandläkare med Louise Ericson, ordförande i museinämnden. I montern hade 
förbundet studenter från tandläkarutbildningen och kanslipersonal.  
 
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, som resulterat i ett 
antal större och mindre förbättringsprojekt som påbörjats och helt eller delvis 
genomförts under året, bland annat för att säkerställa att vi lever upp till 
Dataskyddslagen, GDPR.  
  
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. Nyhetsbrevet har också introducerats som ytterligare en annonsplats. 
 
Under våren har även en genomlysning av annonsaffärsverksamheten och redaktionens 
arbetsformer kring detta utförts av konsultföretaget Media720. Även här identifierades 
ett antal förbättringsområden inom affärsutveckling, rapportering och styrning som lett 
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till ett antal förändringar i arbetssättet. Hanteringen av prenumerationer och 
adressregister har lagts ut på en extern partner, bland annat för att minska sårbarheten 
och öka datasäkerheten enligt kraven i Dataskyddslagen, GDPR.  

 
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, 
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. Kansliet 
utreder förutsättningarna för ett värdskap för FDI 2022. 
 
Sveriges Tandläkarförbunds ordförande deltog i Tannlegeforeningens Landsmöte den  
4–5 oktober i Norge. 
 
Nätverket Saco Hälso- och sjukvård samlar ordförandena i de olika Sacoförbunden som 
är verksamma inom hälso- och sjukvård och de träffas regelbundet. 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. 
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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.  
 
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. En hel del tid har 
ägnats år att hantera tjänstepensioner som tidigare rapporterats felaktigt. Det har både 
handlat om allt från lönerevisioner som inte rapporterats till större utredningar om 
tjänstepension på bonusavtal. Vi har även sett över policys så att dessa bättre matchar 
lagar, regler och hur vi faktiskt arbetar. 
 



Sveriges Tandläkarförbund                          12                                             Verksamhetsberättelse 2018 
 

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. Syftet har varit att hitta en modell som stöder vårt arbete 
och uppföljning samtidigt som det minskar ett sårbart individberoende. Rutiner har 
förenklats och tydligheten och transparensen har ökat. 
 
Den ekonomiska uppföljningen har varit bristfällig under året men kommer bli bättre 
framöver. Det finns nu en enklare och mer transparent modell för ekonomin som 
underlättar uppföljningsarbetet. 
 
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.  

 
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 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 under året deltagit i Sacos medlemsråd samt på IADS kongressen i 
Taiwan.  
 
De fyra lokalföreningarna har en hög aktivitetsnivå med många arrangemang såväl av 
social som professionell karaktär.   
 
Mycket av arbetet under hösten har präglats av förberedelserna inför den 
Odontologiska Riksstämman i Göteborg i november där föreningen bl a var med och 
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anordnade en föreläsning, hade en egen yta på Tandläkartorget på Swedental och 
anordnade en studentsittning.  
 
Studerandeföreningens föreläsning på Riksstämman ”Estetisk tandvård – vägen till ett 
vackrare leende”, blev mycket lyckad och lockade cirka 150 besökare. Tre föreläsare var 
inbjudna; Clas Oscarsson, Mats Burendahl och Cecilia Ömo. Samtliga föreläsare har gjort 
spännande karriärval inom tandläkaryrket och har alla olika erfarenhet av estetisk 
tandvård. Studerandeföreningens ordförande Lyova Torosyan modererade föreläsning-
en.  
 
Studerandeföreningens egen yta på Tandläkartorget på Swedental var bemannat av 
förtroendevalda under större delen av mässan. Detta möjliggjorde för föreningen att nå 
ut till så många medlemmar och studenter som möjligt. Förtroendevalda pratade om 
organisationens arbete och svarade på frågor om verksamheten. Studerandeföreningen 
anordnade en egen tävling för medlemmarna samt deltog med en fråga i tipsrundan på 
Tandläkartorget.   
 
Studerandeföreningen höll årsmöte den 15 november vilket bjöd på många spännande 
samtal och diskussioner. Centralstyrelsens samtliga propositioner röstades igenom, 
bland annat om stadgeändringar och att fortsatt fokus ska läggas på utvidgning av 
Studerandeföreningens nationella utbytesprogram. Aylin Marinova, tidigare ordförande 
för Östra Studerandeföreningen, valdes till centralordförande och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 
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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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Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärds-
sektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhets-
utveckling i vård, skola och omsorg (2018:48) (Saco/Finansdepartementet) 
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Organisationen år 2018
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 
Patrik Andrén, suppleant 
Lena Rignell, suppleant 
Maria von Beetzen, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk 

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden. 

Råd och nämnder 
Fortbildningsrådet  
Patricia De Palma, ordförande 
Peter Troberg, NordÖstra kursnämnden 
Svante Lindqvist, NordÖstra kursnämnden  
Stefan Adregård, Södra kursnämnden 
Claes Virdeborn, Södra kursnämnden 
Birgitta Petersen, Västra kursnämnden 
Göran Friman, Fristående ledamot för Västra kursnämnden 
Hans Sandberg, Riksstämmenämnden 
Eda Tirpan, Studerandeföreningen, ständigt adjungerad  
Isabel Brundin, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Joannis Grigoriadis, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Annika Johansson, Västra kursnämnden, suppleant 
Stein Markman, Västra kursnämnden, suppleant 
Christian Kindblom, Södra kursnämnden, suppleant 
Sasan Naraghi, Södra kursnämnden, suppleant 
Aylin Marinova, Studerandeföreningen, suppleant 
Ansv tjm: Pia Säävälä 
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Etikkommittén  
Gunnar Henning, ordförande 
Erik Kollinius  
Johanna Norderyd 
Gunilla Sjögren Sandberg  
Inger Wårdh  
Ansv tjm: Jeanette Falk, Kalle Brandstedt 

 
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 Helena Fransson 
Svenska parodontologföreningen Ann-Marie Roos-Jansåker  
Svenska pedodontiföreningen Georgios Tsilingaridis  
Svensk förening för bettfysiologi Per Alstergren    
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 
Louise Ericson, ordförande  
Ingvar Alba  
Dag Wallerstedt 

 
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  
 
Ekonomi 
Martin Karlgren 
Jenny Hoffström (t.o.m. 29/8) 
Tina Nilsson (fr.o.m. 13/8) 
Elisabeth Fång (t.o.m. 11/12) 
Therésa von Melen (t.o.m. 27/5) 
Ann Nilsson (fr.o.m. 12/6) 
Madeleine Lundberg (fr.o.m. 7/12)  
 
Fortbildning 
Jonas Nordvall  
Pia Säävälä (fortbildningsrådet) 
Sofia Ekenberg  
Cecilia Karlsson  
Annika Bouvin (STS) (t.o.m. 23/9) 
Susanne Nordén (STS) (fr.o.m. 3/9) 
 
Politik och utredning 
Kalle Brandstedt (fr.o.m. 5/11) 
Lena Lobelius  
Pia Kollin (Hjälpfondsnämnden/Kamrathjälpen) 
Anna Ekmer 
 
Tandläkartidningen 
Hilda Zollitsch, chefredaktör  
Elisabeth Frisk (t.o.m. 2/8) 
Emilia Gabrielsson (fr.o.m 1/10) 
Carina Lööf Frohm 
Thomas Jacobsen 
Christer Johansson 
Anna Norberg  
Björn Klinge 
Janet Suslick  
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Representation i externa organ 2018

Nationellt Kontaktperson/ansvarig  

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Henrik Toremalm (Saco-mandat) 

Socialstyrelsens Nationella Planeringsstöd Peter Schulz, 
för tandläkare och tandhygienister (NPS)  Urban Alsenmyr, kansliet 

Framtidens Vårdkompetenser Peter Schulz, 
Urban Alsenmyr 

Nationell e-hälsa 2025  Hans Göransson 

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring Gunilla Carlsson 
(ST-rådet) för tandläkare, bistår Socialstyrelsen 

Sacos ordförandemöte Hans Göransson, Jeanette Falk 
Sacos kanslichefsmöte Jeanette Falk 
Saco Hälso- och sjukvård Hans Göransson, Chaim Zlotnik 
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 Etikkommittén 

Plattform för Jämlik hälsa och vård Chaim Zlotnik  

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Hans Göransson, kansliet 

FOLKHÄLSOSTRATEGIER 
Tandvård mot Tobak Hans Göransson, kansliet 
Tobaksgruppen kansliet 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 kansliet 
Svenska NCD (non-communicable disease)-nätverket kansliet 
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Internationellt Kontaktperson/ansvarig 

FDI World Dental Federation Hans Göransson, Jeanette Falk  

CED (Council of European Dentists) Hans Göransson, Jeanette Falk, 
Lena Lobelius 

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 Ordförande i fortbildningsrådet, 
kansliet  

Acta Odontologica Scandinavica Society Svenska Tandläkare-Sällskapet 

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 Europe) Bevakas via utsända handlingar 
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Sveriges Tandläkarförbund   Fortbildningsrådet maj 2019 

Verksamhetsberättelse 2018 

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 två ansvariga 
tjänsteman till sitt förfogande. 

Ledamöter under 2018 har varit Patricia De Palma, ordförande, Peter Troberg och Svante Lindqvist 
NordÖstra Kursnämnden, Stefan Adregård och Claes Virdeborn, Södra kursnämnden, Birgitta 
Petersen och Göran Friman, Västra kursnämnden. Hans Sandberg från Riksstämmenämnden har 
deltagit på mötena. Pia Säävälä och Jonas Nordvall har varit ansvariga tjänsteman från kansliet. 
Studerandeföreningens representant Eda Tirpan adjungerades till rådet under 2018. 

Rådet har haft fyra sammanträden under året och haft följande huvuduppgifter 2018: 

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

• Att utvärdera och utveckla Diplomkurserna

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

• Att följa upp av kursverksamhetens marknadsföring, anmälningssystem och kvalitet i alla delar

• Att utveckla en plattform för systematisk fortbildning för tredje landstandläkarna i samarbete
med SKL och specialistföreningar

Omorganisation 

Under 2018 har arbetet med en centraliserad fortbildningsorganisation i Stockholm fortsatt. Det 
finns både större och administrativa delar av omorganisationen kvar att arbeta med. Under året har 
avtalssystem och fakturarutiner införts och en större arbetsgrupp för utveckling av diplomkurserna 
tillkommit. 

Kursnämnderna 

Västra hade 14 ledamöter inklusive 3 adjungerade, och fyra möten, varav två internat, samt två 
telefonmöten. 4 ledamöter avslutade sitt uppdrag vid årets slut. I Göteborg med omnejd 
genomfördes 34 kurser för 790 kursdeltagare. 

 NordÖstra hade fyra kursnämndsmöten varav två internat, ett traditionellt januarimöte i Åre och ett 
internat på Island i augusti, då Islands tandläkarhögskola besöktes och förevisades. Kursnämnden 
hade 12 ledamöter. En var långtidssjukskriven och avgick vid årsskiftet. Ytterligare en ledamot har 
avgått vid årsskiftet. NordÖstra genomförde 43 kurser för 912 kursdeltagare. 

Södra hade nio sammanträden med hela kursnämnden under året, varav två i internatform. Utöver 
detta genomfördes planeringsmöte i intematform. Södra bestod av 11 ledamöter samt två 
adjungerade (tidigare ledamöter, numera pensionärer). Södra ordnade 43 kurser för 1012 
kursdeltagare.  

Under senare delen av året annonserades för att få fler ledamöter till kursnämnderna eftersom 
antalet kurser har sjunkit pga att man inte har haft ersättare till avgående kursnämndsledamöter. 
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Kursprogrammet  

Fortbildningsrådet har samordnat fortbildningen som de tre 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 166 kurser under året, varav 21 diplomkurser. Kurserna har 
täckt alla ämnesområden inom odontologin och dess gränsområden. Ambitionen är att 30 procent av 
kurserna varje termin ska vara nya. Under 2018 var 40 kurser nya (25 procent). 

 
Kursanmälningar 2018 

Under året hade vi ca 600 färre personer på kurserna jämfört med 2017, vilket delvis kan bero på att 
man anordnade färre kurser. Ca en tredjedel av anmälningarna inkommer efter ”ordinarie 
anmälningsdagen”. Kursnämnderna var tvungna att stryka 45 kurser ur sortimentet pga (oftast) för få 
kursdeltagare.  

Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2018: 2714 
Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2017: 3354 
Antal kursdeltagare på genomförda kurser under 2016: 3521 
 
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 arbetskurser. Även vissa diplomkurser är det svårt att komma in på 
om man inte är ute i god tid. 

 
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. Under 2018 påbörjades ett arbete med nya ledamöter i samordningsgruppen för att 
inordna Tandläkarförbundets diplomkurser under de nya riktlinjerna för ST-utbildning med delmål 
och SÖ-mål. 

 
It-system 

Verktyget där kursverksamheten administreras anpassades kontinuerligt, utifrån behov som uppstår. 
Under 2017 började vi använda Eduadmin från Multinet, för kursbokningar och medlemsregister 
med CRM-funktioner. Multinet levererar också den wordpress-plugin som gör att kurserna visas på 
hemsidan samt anmälningsformuläret. Multinet har utvecklat en medlemskoppling till TEV och TT:s 
medlemsregister och en ekonomikoppling till Softone för att sköta faktureringen i ekonomisystemet. 

Vår webbyrå är Wonderboys som levererade Wordpress webbsida i februari 2017.  
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Kursnämnderna på Odontologisk Riksstämma i Göteborg 2018 

Kursnämnderna fanns representerade på Tandläkartorget under Riksstämman. Kursnämnderna höll, 
tillsammans med övriga parter på Tandläkartorget, i en tipspromenad och bidrog med en fråga och i 
år ökade antalet deltagare i aktiviteten stort från 80 till ca 400 personer. Vinsten var 5 kursdagar 
(motsvarande 5000 kr/vinnare) och kursnämnderna hade samlat ihop vinsten tillsammans med TEV 
och Kamrathjälpen. 

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 2019. 

Övriga frågor som FR har haft uppe under året: 

• Dialog med Förbundsstyrelsen, kommunikation

• Kurser i samverkan (med högskolan)

• Verksamhetsutveckling

Patricia De Palma 
Ordförande 

Peter Troberg  Stefan Adregård             Birgitta Petersen 
NordÖstra Kursnämnden    Södra kursnämnden        Västra kursnämnden 

Hans Sandberg 
Riksstämmenämnden 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
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 2018 av: 
Gunnar Henning, ordförande 
Johanna Norderyd 
Erik Kollinius  
Gunilla Sjögren-Sandberg 
Inger Wårdh 
Ansvarig tjänsteperson/utredare från oktober: Kalle Brandstedt 

Under 2018 hade Etikkommittén fem sammanträden. Ett av sammanträdena genomfördes i 
samband med Riksstämman i Göteborg, och fyra möten har hållits per telefon. Dessutom har kortare 
arbetsmöten hållits per telefon med anledning av planeringen för seminariet på Riksstämman och 
planeringen av Etikdagen. 

Huvudfrågorna för Etikkommittén under året var 

* Seminarium på Riksstämman i samarbete med Svensk förening för Orofacial Medicin

* Artiklar rörande etikfall i Tandläkartidningen

* Rådgivande funktion åt förbundsordförande, förbundsstyrelse och förbundskansli inom ramen för
Etikkommitténs uppdragsområde 

Genomförandet av Etikdagen sker den 15 mars 2019, vilket har inneburit att mycket av planeringen 
och förberedelserna kring denna dag har skett under år 2018. Temat för dagen, liksom vilka 
föreläsare som skulle tillfrågas om deltagande och andra praktiska frågor har under året varit en 
stående punkt på samtliga möten. 

I samband med Etikdagen delas Tandläkarförbundets Etikpris ut. Förberedelserna kring 
nomineringen av Etikpriset har i huvudsak skett under år 2018 

Program på Riksstämman 2018        
Etikkommittén deltog med en programpunkt på Riksstämman i samverkan med Nordisk Förening för 
Funktionshinder och Oral Hälsa (NFH), svenska sektionen. Seminariet hette ”Delat beslutsfattande i 
tandvården – lika för alla?” Professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, Lars 
Sandman, föreläste och ordförande i etikkommittén, Gunnar Henning samt ordförande i NFH, 
Monica Palmö, bistod med fallpresentationer. Seminariet var interaktivt där åhörarna kunde 
framföra sina kommentarer digitalt. 
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Referat:                                                                                                                                                                    
Lagen säger att våra patienter ska involveras mer i besluten kring den egna behandlingen. Hur 
fungerar då det för dem som inte har kraft eller förmåga att själva ta detta ansvar? Finns det en risk 
att de får sämre vård än andra? Och hur ska vi inom tandvårdsprofessionerna bäst möta upp med vår 
del av ansvaret? Som vanligt i etiksammanhang så var frågorna fler än svaren och svaren är sällan 
absoluta. Varför är delat beslutsfattande viktigt? Lars Sandman menade att i dagens samhälle läggs 
det en större vikt vid individen, jämfört med förr då kollektivet hade större betydelse. Det är också en 
reaktion mot förmyndaraktig vård och sättet att tänka ”One size fits all”. Men det finns också en 
kunskap om att patienter som är mer involverade också uppvisar bättre följsamhet i vårdprocessen 
och att därmed bättre behandlingsresultat kan uppnås. 

”Framing” - Lars Sandman förklarade att det fenomen, som innebär att patientens beslut påverkas av 
det sätt vi presenterar vår information på, inom samhällsvetenskapen kallas för framing (inramning). 
Det baseras bland annat på samma principer som när medierna påverkar opinionsbildningen. ”10 % 
lyckande” eller ”9 av 10 misslyckas” – vilket väljer vi? Inramningen påverkar alla, även behandlaren. 

Hur stort utrymme ska patientens inflytande ha? Inte ens i vårt lilla land är resurserna rättvist 
fördelade och finns det en risk att mer ojämlikhet uppstår om patienten får ett stort inflytande (eller 
blir det tvärtom)? När patienten inte har full autonomi lutar det mest åt att behandlaren tar över 
ansvaret, säger Lars Sandman. Närstående har en mer oklar roll. I en del kulturer betraktas autonomi 
som en kollektiv angelägenhet, men vår lag säger att det är individuell autonomi som styr. När den 
fallerar, får behandlaren utgå från patientens tidigare värderingar och försöka företräda patientens 
intresse. Livstestamente har länge diskuterats, men finns inte i Sverige. 

Utrymmet för beslutsfattande mellan patienten och behandlaren är en kompromiss, där beslutet bör 
vara OK för båda. Det kallas för ”The Window of Compromise”. 

Efter föreläsningen presenterade Lars Sandman en rad patientsituationer, som hade förberetts av 
Monica Palmö och Etikkommittén. Det var både barnpatienter och vuxna där behandlaren hamnat i 
etiskt dilemma gällande beslutsfattande. Genom ett mentometerförfarande (www.menti.com) 
kunde alla i publiken skriva in kommentarer och synpunkter via sina mobiltelefoner, vilket gjorde att 
det blev bra diskussioner. Lars var duktig på att fånga upp essensen i fallen men publiken var också 
förvånansvärt samspelt. 

Några lärdomar från patientfallsdiskussionerna: - för vuxna finns det ingen motsvarighet till den 
orosanmälan som vi är skyldiga att göra på barn som vi misstänker far illa - patienter som fattar 
irrationella beslut bör ”knuffas” i riktningen mot ett bättre beslut; det kallas för nudging - när en 
patient är dement är han eller hon inte längre beslutskompetent och då faller hela diskussionen om 
delat beslutsfattande. Den dementes beteende ska inte betraktas som uttryck för vilja och 
behandlaren ska inte heller använda det som en ursäkt att ta ett steg tillbaka. Istället ska 
behandlaren ta ansvar för vad som är bäst för patienten. Lars berättade att han idag till och med får 
lära unga ST-läkare att bli mer paternalistiska! 

Patientcentrerad vård - Lars Sandman konkluderade symposiet med att patientcentrerad vård är här 
för att stanna. Han menar också att det krävs en fortsatt och tydlig ideologisk diskussion där andra 
etiska överväganden inkluderas. 
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Slutkommentar om seminariet på Riksstämman 2018:                                                                                 
Det hade varit önskvärt med fler åhörare, men eftersom seminariet kom tidigt i programmet och gick 
parallellt med bland annat program rörande antibiotika, digitaliserat tandvårdsstöd och 
Folktandvården 80 år, är Etikkommittén nöjd med utfallet. 

Etikfall i Tandläkartidningen                                                                                                                                    
För 2018 hade vi tillsammans med Hilda Zollitsch, tandläkartidningens chefredaktör, planerat att 
skriva fyra stycken artiklar i tandläkartidningen som på olika sätt var tänkta att beröra kliniknära 
situationer som på olika sett bär med sig etiska frågeställningar. Syftet med att publicera artiklar i 
tandläkartidningen är att bidra till att hålla diskussioner kring etiska dilemman i tandvården levande. 

Vi hann dock inte med detta utan skrev endast tre stycken. Inför 2019 bestämde vi oss därför att 
sätta målet till två artiklar under året. De artiklar som publicerades under 2018 hade rubrikerna:  

• När någon gör fel. 
• En av tio mobbad på jobbet. 
• Bör man överväga att behandla under tvång. 

Tandläkartidningen har också bett Inger Wårdh att skriva fyra stycken bloggar under året, som 
presenterats i Tandläkartidningens nätupplaga. Bloggarna skrivs av en varierande samling författare 
och ska på ett lättillgängligt sätt spegla aktuella händelser och funderingar. Följande bloggar med en 
etisk vinkling, skrevs under rubrikerna: Höst, Möten, Alltid redo och Alltid på väg. Nu tar nya 
författare vid. 

Rätt till vård på lika villkor-Ställningstagande  
Rätt till vård-inititativet är att se som ett nätverk/diskussionsforum runt frågan om Rätten till vård, 
och startades 2008.  
Vårdorganisationer inom nätverket är: Audionomerna, Dietisternas Riksförbund, IBL - Institutet för 
biomedicinsk laboratorievetenskap, Svenska Barnläkarföreningen, Sveriges Farmaceuter, Sveriges 
läkarförbund, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Psykologförbund, Svensk Förening för 
Röntgensjuksköterskor, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Tandläkarförbund, SRAT, 
Akademikerförbundet SSR, Svenska Logopedförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet, 
Sveriges Arbetsterapeuter, Svensk Optikerförening, Svensk sjuksköterskeförening och 
Fysioterapeuterna. Nätverket möts 2-3 gånger årligen. 
 
Förutom att vara en viktig arena för erfarenhetsutbyte och lärande har nätverket bland annat arbetat 
ut underlag med förslag på gemensamma ställningstaganden mellan fackliga organisationer och 
yrkesförbund kring frågan om Rätten till vård. Om respektive vårdorganisation ställer sig bakom 
dessa förslag på ställningstagande ligger sedan hos styrelserna för var och en av de berörda 
organisationerna.  
 
Ett programförklaring kring RÄTT TILL VÅRD-INITIATIVET, såsom den beskrivs på hemsidan är: 
Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa, asylsökande och 
utsatta EU-medborgare skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. 
Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 
2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet 
 
Det senaste gemensamma ställningstagande togs juni 2017 och berörde följande frågeställning: 
” Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap om 
lagstiftningen och dess tillämpning och varierar stort i landet. Därför blir människor med tydliga 
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Verksamheten jan-sept 
2019 - lägesrapport  

1. Utbildning
1.1 Grundutbildning 
Förbundsordförande och kansli hade i maj möte med de odontologiska lärosätena. 
Under mötet diskuterades frågor kopplade till grundutbildningen samt förbundets 
kommande enkät riktad till personer som fått sin tandläkarlegitimation 2016, 2017 och 
2018 (se även kapitel 5). Förbundet ska återkoppla resultaten till lärosätena och även 
besöka respektive lärosäte i samband med resultatåterkopplingen.  

Under våren tog förbundsstyrelsen beslut om en övergripande planering för en 
kontinuerlig översyn och uppdatering av förbundets policyer. En uppdatering av policyn 
gällande tandläkarnas grundutbildning påbörjades i september.  

1.2 Fortbildning
Tandläkarförbundets kursnämnder genomförde VT19 71 av 86 annonserade kurser. 
Antalet kursbokningar var 1700, ungefär som VT18. Totalt har 160 kurser annonserats, 
varav ca 30 tvingades ställa in, p g a för få bokningar. Antalet kursbokningar under året 
hamnade på 3000 deltagare (preliminärt), likvärdigt med 2018. Kursprogrammet ges ut i 
mars och oktober – och skickades till samtliga medlemmar och tandvårdskliniker.  

Fortbildningen har förbättrat funktionaliteten på webben. Kursverksamheten 
marknadsförs även regelbundet på Tandläkartidningens medlemssidor samt i nyhetsmejl 
och annonser. Vi har arbetat med nyrekrytering av kursnämndsledamöter vilket lett till 
att fem nya personer påbörjat inskolning i kursnämndsarbetet. 

Diplomkursgruppen har arbetat en längre tid med att tillse att diplomkurserna 
genomsyras av ST-utbildningarnas nya riktlinjer. 

Under året har Specialisttandsköterskeutbildning i Oral Protetik slutförts, en uppskattad 
kurs i Uppsala/Stockholm. 

Fortbildningsrådet fortsatte arbetet med att underlätta för tredjelandstandläkare att få 
sin legitimation i Sverige. En digital webblösning kallad TAK, i samarbete med 
Stockholms Universitet och SKL lanserades i juni. Hur projektet ska tas vidare är inte 
fastställt i dagsläget. 

Nordiskt Kursnämndsmöte arrangerades i Stockholm 22–24 augusti med representation 
från Norge, Danmark, Finland och Island. På agendan fanns arbetsmetoder, obligatorisk 
fortbildning, it och lärande, pedagogik mm.  

Baserat på ett förslag från kansliet tog förbundsstyrelsen beslut om en pilotverksamhet 
inom kursverksamheten. Pilotverksamheten syftar till att utveckla indikatorer och andra 



Sveriges Tandläkarförbund           2       Lägesrapport jan-sept 2019 

mått som tillsammans med ekonomisk redovisning blir en samlad modell för analys och 
uppföljning. Arbetet med att utveckla och fastställa indikatorer och mått har påbörjats 
och arbetet beräknas att pågå till början av 2021. 

Odontologisk Riksstämma & Swedental genomförs den 13–15 november på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Temat för årets Riksstämma är Verksamhetsutveckling, där 
samverkan och hälsa är två viktiga ledord. I årets program sammanför vi myndigheter, 
organisationer, kliniker, specialister och forskare. Nytt för i år är temablock, där varje 
tema innehåller flera programpunkter. Det blir bland annat temat om Dark Dent som 
belyser ekobrott och tandvårdsturism den 13 november, tema Diabetes presenteras den 
14 november och ett på temat Karies och kunskapsstyrning den 15 november. Vi gör en 
favorit i repris med konceptet Future Lab – Health, som innehåller Demoyta, Dialogscen 
och en upplevelsedel. Alla deltagare inom Riksstämman & Swedental har fri passering till 
ytan för att förstärka bryggan mellan fackmässan och föreläsningarna. I år har vi tagit 
fram en digital programbok som ersätter den tidigare tryckta upplagan av programmet. 
Anmälan hålls öppen till den 31 oktober. 

1.3 Vidareutbildning 
Förbundet representeras i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring 
för tandläkare (ST-rådet) av Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom 
sitter förbundets vice ordförande Peter Schulz med i rådet nominerad av 
Privattandläkarna. I samband med ändring av förordning (2015:284) med instruktion för 
Socialstyrelsen förändrades tillsättningen av ST-rådet. Nu ska Socialstyrelsen tillsätta 
ledamöterna i ST-rådet, tidigare hade regeringen denna uppgift. 

2. Forskning
Tandläkarförbundet stödjer genom Svenska Tandläkare-Sällskapet svensk odontologisk 
forskning. Medlemmarna kan följa forskningens utveckling i förbundets tidning, på 
hemsidan och i fortbildningen. 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. 

I mars hade kansliet och förtroendevalda möte med Vetenskapsrådet. Syftet med mötet 
var att lyfta behovet av statliga satsningar inom odontologin. Förbundet planerar att 
fortsätta dialogen med myndigheten och förbundet kommer även att sammanställa en 
nulägesbeskrivning av den odontologiska forskningen. Nulägesbeskrivningen ska 
användas i förbundets påverkansarbete.  

Den 4-5 april genomförde Svenska Tandläkare-Sällskapet sin andra forskningskonferens i 
Malmö. Den förra genomfördes i april 2016. Temat denna gång var Vetenskap och klinik 
i samverkan och intentionen var att lyfta det kliniknära forskandets vinster på olika sätt 
och från olika håll. Det övergripande syftet med konferensen är att den ska vara en 
plattform för möte mellan den odontologiska forskningen och de kliniska 
verksamheterna i forskningen.  
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3. Personalförsörjning
Under våren sammanställde förbundet ett material baserat på Socialstyrelsens statistik 
gällande tillgången till tandläkare. Materialet utgörs av statistik gällande tillgång till 
tandläkare och tandhygienister. Materialet har tillgängliggjorts till förbundets 
medlemmar och kommer att uppdateras årligen.  

Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen, deltog under våren i en workshop 
anordnad av Socialstyrelsen i samarbete med Kairos Future på temat: Vägen till 
framtidens kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården.  

Förbundet har deltagit i Sacos seminarium gällande kompetensförsörjning. Förbundet 
har även förläst om tandläkaryrket för ett nätverk av studievägledare.  

4. Material, produkter och metoder
I CED deltar Sveriges Tandläkarförbund genom representant i arbetsgruppen DMMD 
(Dental Materials Medical Devices) där frågor kring dentala material och andra 
medicintekniska produkter hanteras. De frågor som dominerat gruppens arbete är dels 
konsekvenserna av införandet av ett nytt medicintekniskt direktiv, dels den pågående 
nedfasningen av amalgamanvändning i Europa.  

Vad gäller det medicintekniska direktivet är de utmaningar som dominerar 
diskussionerna att det nya regelverket kan leda till att vissa produkter omklassificeras till 
följd av nya riskbedömningar och att slutliga svar från kommissionen dröjer. En 
omklassificering leder till att det behövs en ny CE-märkning. Resurserna för att göra 
detta under den planerade tidsrymden är begränsad. Att brexit är aktuell komplicerar 
situationen eftersom många produkter idag har sin CE-märkning baserad på brittiska CE-
märkningar. Många av de institutioner som utfärdar CE-märkningar är baserade i 
Storbritannien och brexit innebär exit för dessa. Mycket kan antagligen hanteras inom 
ramen för övergångsbestämmelser, men introduktion av nya material kan möjligen bli 
en långsammare process under några övergångsår om man inte löser resursfrågan. 

Vad gäller amalgamfrågan handlar det idag om en nedfasning. Vilja och förmåga att gå 
vidare med en utfasning varierar betydligt mellan de olika länderna. Utöver Sverige som 
redan har förbud (Norge har också ett förbud men de är inte med i EU, bara EES) har 
Danmark idag i stort sett ingen amalgamanvändning. Även Italien har låg användning. 
Irland, Tjeckien, Slovakien och Finland har fattat beslut om utfasning. EU-kommissionen 
har inlett en utredning om möjligheterna att fatta ett beslut om utfasning till 2030. 
Arbetsgruppen arbetar med att påverka kommissionen så att man kombinerar 
nedfasning/utfasning med satsningar på munhälsa och att bekämpa karies på 
populationsnivå. 

Intresset för Sveriges erfarenheter av att bedriva tandvård i en omvärld med 
kvicksilverförbud med de kunskaper och erfarenheter landet har av både tandvård och 
avfallshantering är tyvärr begränsat. Det är ingen sensation i och med att Europa är 
långt ifrån homogent i ämnena munhälsa, amalgamanvändning och avfallshantering. 
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Kommittén gällande tandvård (TK 327) leds av en representant från Sveriges 
Tandläkarförbund. Förbundets representant har utöver möten i kommittén deltagit på 
SIS/TC 106 Dentistry’s årliga kongress, denna gång förlagd till Osaka (Japan). 
Sammanlagt deltog den svenska delegationen som experter i 37 arbetsgrupps- och 
plenarmöten under fem dagar. Sverige har fått gehör för många av sina synpunkter och 
förslag i de olika arbetsgrupperna. Ett förslag på en ny standard för ”Pulp capping 
materials” har skickats ut för en omröstning och vid ett positivt besked kommer 
sekretariatet troligtvis hamna i Sverige. Tandvården omfattas idag av 176 olika 
standarder varav merparten är standarder för medicintekniska produkter som 
avtrycksmaterial, kompositer, olika typer av instrument och utrustning. En viktig 
standard omfattar biologisk utvärdering av dentala material (ISO 7405:2018) där risker 
med dessa material bedöms. Detta görs ofta med hänvisning till och i nära samarbete 
med arbetsgruppen TK 340 (se nästa stycke) och dess standarder 10993-1-22. I detta 
sammanhang bör också nämnas den starka koppling mellan det nya medicintekniska 
regelverket (MDR/745) som träder i kraft våren 2020 och standardiseringsarbetet. Syftet 
är att via ”risk assessment” minska risken för personal och patient vid bruk av olika 
medicintekniska produkter. 

Kommittén Implantat och biologisk säkerhet (TK 340) handhar utvärderingen av den 
biologiska säkerheten avseende medicintekniska produkter. Sveriges Tandläkarförbund 
deltar genom representant i arbetsgruppen. Fokus på att minimera behovet av 
djurstudier för test av allergiska reaktioner och ersätta dessa med cellstudier, det 
arbetet är svårt och kommer att kräva tid. Dessutom reviderades en del av standarderna 
för uppdatering av de olika metoder som används.  

I standardiseringsarbete deltar Sveriges Tandläkarförbund genom representant i 
arbetsgruppen gällande patientdelaktighet i personcentrerad vård (TK 602) med arbete 
för en standard angående patientmedverkan i personcentrerad vård. Målet har varit att 
bevaka att standarden får en utformning som inkluderar tandvård och små vårdgivare. 
Syftet är att ta fram en standard som beskriver en miniminivå för vilken påverkan 
patienter och närstående bör ha för att man ska kunna tala om en personcentrerad 
vård. Arbetet drivs huvudsakligen i en svensk arbetsgrupp men det finns internationell 
samverkan med andra länder och syftet är att standarden ska kunna antas av fler länder 
inom EU. Förbundets mål har varit att säkerställa att standarden skrivs på ett sådant sätt 
så att tandvård och små vårdgivare i allmänhet kan leva upp till kraven. Dokumentet 
kommer sannolikt att vara klart tidigt 2020.  

5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete
och etik

Förbundet deltog bland annat i Socialstyrelsens arbete med den nationella 
handlingsplanen för patientsäkerhet och i Löfs nätverk gällande samverkan för säker 
vård.  

Under våren och hösten färdigställde förbundet en enkät och skickade ut den till de 
drygt 800 tandläkare som fick sina legitimationer 2016, 2017 och 2018. Målsättningen är 
att få en bild av grundutbildningen, fortbildningsbehov och tandläkarnas syn på den 
första tiden i arbetslivet. Resultatsammanställningen ska vara klar runt årsskiftet 19/20. 
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Resultaten ska återkopplas till våra odontologiska lärosäten och material ska användas i 
förbundets påverkansarbete.  

Förbundet tog under året fram ett strategimaterial som utgår från vilka variabler som 
utgör behov av tandvård och prognoser kopplade till behov av tandläkare. Materialet 
har bland andra diskuterats med Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet, 
socialdepartementet och andra professionsförbund. Materialet ska användas i 
förbundets strategi- och påverkansarbete.  

Förbundet deltog i Socialstyrelsen arbete med ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom. Tandvård för personer med demensdiagnos ingår i det 
standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom och förbundet kommer fortsätta 
att delta i myndighetens arbete.  

Förbundet gjorde ansträngningar för att få delta i det nationella arbetet inom ramen för 
Vision e-hälsa 2025. I april deltog förbundet vid regerings nationella råd för Vision e-
hälsa 2025. I maj deltog förbundet på Vitalis i Göteborg, Nordens ledande konferens och 
mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Syftet med deltagandet var att få 
en bild av det nationella arbetet med e-hälsa. Sveriges Tandläkarförbund är nu även en 
medverkande organisation i det nationella E-hälsonätverket och deltog första gången på 
dess möte i maj. 

Under året påbörjade förbundet en övergripande lägesrapport för tandvården. Syftet 
med rapporten är att bidra till den samlade beskrivningen av tandvården. Rapporten är 
även tänk att användas i förbundets påverkansarbete. Rapporten ska publiceras 
årsskiftet 19/20.  

Förbundet bidrog med ett avsnitt som berör samkörning av register till SKaPAs 
årsrapport. 

Förbundet påbörjade ett samarbete med Centrum för Vårdens Arkitektur med avseende 
på patientupplevd kvalitet kopplad till utformning av tandläkarmottagningar.  

Efter framtagandet av Kunskap & Kvalitet-skriften Våld i nära relationer 2018 har 
förbundet arbetat upp en samverkan med Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) i 
Uppsala. Bland annat var representanter från NCK med och utbildade förbundets 
kollegastödjare i ämnet vid den årliga träffen i maj i år. Förbundet medverkade också vid 
utvärdering av NCK:s webbstöd för bland annat tandvården. 

Tandläkare Henrik Toremalm fick av förbundsstyrelsen fortsatt förtroende som ersättare 
i HSAN nästa mandatperiod, på Sacomandat.  

Etikdagen arrangerades den 15 mars. Temat för etikdagen var Lega artis och under 
dagen delades förbundets etikpris ut till tandläkaren Torgny Alstad. Under etikdagen 
föreläste bland andra Lars Sandman, Prioriteringscentrum.  

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 
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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 de orsaker som föranletts av kontakter till 
stödpersonerna. En träff för stödpersonerna ägde rum i maj, de fick utbildning och stöd 
för att kunna fortsätta sitt arbete på ett bra sätt. Det ena av årets två teman på 
utbildningen var Våld i nära relationer, Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt 
Centrum för Kvinnofrid (NCK) i Uppsala föreläste. Det andra temat var Det nya 
klagomålssystemet som trädde i kraft i juli 2018, Caroline Brundell, tillsynstandläkare 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreläste.  

7. Oral hälsa
Som ett led i arbetet med att förbättra den orala hälsan försöker förbundet positionera 
tandvårdsfrågor och utöka samarbetet med andra viktiga aktörer. Sveriges 
Tandläkarförbund deltog under året i SKL:s nationella plattform för jämlik hälsa. 
Förbundet har också deltagit i kommun- och landstingsdatabasen Koladas lansering av 
nyckeltal för Agenda 2030. Förbundet har dessutom haft möten med SKL:s, Nationellt 
Programområde – Tandvård.  

Sveriges Tandläkarförbund deltog i FDI:s kampanj World Oral Health Day genom att fira 
Internationella Munhälsodagen den 20 mars. Årets tema var hur vi ska uppnå och 
bibehålla god munhälsa. Sveriges Tandläkarförbund arbetade mediastrategiskt med att 
få ut Peter Lingström, professor och övertandläkare vid Göteborgs universitet, i media 
för att prata om god munhälsa. Under dagen medverkade därför Peter Lingström i TV4:s 
morgonsoffa samt i tre radioprogram. Sveriges Radio gjorde en direktsändning från 
Peters lunchseminarium på förbundets kansli. Genom det massmediala utrymmet nådde 
Sveriges Tandläkarförbund ut till många svenskar med informationen om hur man får 
och hur man bibehåller en god munhälsa. 

Sveriges Tandläkarförbund publicerade under juni en rapport som belyser 
förutsättningar för barn och ungas mun- och allmänhälsa. Rapporten lyfter behovet av 
bättre samordning kring barn och ungas mun- och allmänhälsa. Förbundet presenterade 
rapporten för representanter från Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. 
Rapporten är sammanställd av kansliet och rapporten togs fram i samarbete med 
Dietisternas Riksförbund och Sveriges läkarförbund. Rapporten finns tillgänglig på 
förbundets webbsida. 

Sveriges Tandläkarförbund höll sig uppdaterad inom viktiga folkhälsofrågor bland annat 
genom sin medverkan i det svenska NCD-nätverket och genom regelbundna 
telefonmöten med den s.k. tobaksgruppen (Tandvård mot Tobak, Svenska 
Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening).  

Förbundet deltog i flera seminarier under året som till exempel ”Tackla Tobak i 
Tandvården 2019 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention”, ”Tobaksdagen 
2019” och ”Hälsoriksdagen 2019”. På yrkeskonferensen om tobaksprevention, som 
anordnades av Tandvård mot Tobak i mars, fick förbundets då relativt nytillträdde 
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ordförande presentera sig för publiken och svara på ett par frågor från moderatorn kring 
tobaksprevention i tandvården.  

Även under Almedalsveckan medverkade Tandläkarförbundets ordförande i Tandvård 
mot Tobaks seminarium ”Finns nycklarna till god folkhälsa utan tobak inom 
tandvården?” Rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av 
forskningsläget 2018 presenterades. Förbundet fick även svara på frågor om e-
cigaretters påverkan på tandkött och tänder. 

8. Opinionsbildning, information och
varumärke

Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges läkarförbund fortsatte samarbetet kring god 
mun- och allmänhälsa hos barn och ungdomar. Under Almedalsveckan arrangerade 
förbundet därför en paneldebatt den 2 juli. Många kom till debatten om ”Fetma och 
karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det?”. 
Läkarförbundet filmade live och det hela sändes sedan via Facebook och förbundens 
hemsidor. Medverkande var: Claude Marcus, professor och barnläkare, Annica 
Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges 
läkarförbund, Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund samt Yasmin 
Bladelius (S) Socialutskottet. Moderator för debatten var vetenskapsjournalisten Lisa 
Kirsebom. Paneldebatten blev uppskattad eftersom den innehöll olika intressanta 
perspektiv på ett aktuellt ämne.  

I Almedalen var Sveriges Tandläkarförbund också medarrangörerna (som del i Saco 
hälso- och sjukvård) till frukostseminariet ”Vad krävs för en hållbar 
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården”? Medverkande var Eric Wahlberg, 
sjukhusdirektör, Akademiska, Kristina Nilsson, Socialutskottets vice ordförande, 
Socialdemokraterna, Camilla Waltersson Grönvall, Socialutskottet. Moderator var Heidi 
Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund. För Tandläkarförbundet var det viktigt 
att tillsammans med de andra vårdförbunden lyfta fram viktiga frågor. 

Förbundets hemsida har fått ett nytt utseende och målgruppsanpassning 
www.tandlakarforbundet.se. En förstudie gjordes under våren som visade att den 
största besöksgruppen är 24–35 åringar och att den största efterfrågan är på 
kursinformation. Därför byggdes en svarsportal som innebär att besökarna av 
kursverksamhetens sidor på webben hittar en genväg till att kontakta 
kursadministratörerna. Hemsidan fick också ett nytt utseende på startsidan med en ny 
och tydligare indelning av kursutbudet, med ett kluster av tolv sökbara ämnesområden. 
Nya ingångar, layout och funktioner ska bidra till en effektivare och mer tilltalande 
användarupplevelse av hemsidan.  

Under året skickade Sveriges Tandläkarförbund ut omvärldsbevakning, ett nyhetsbrev 
som innehåller både viktig förbundsinformation samt omvärldsnyheter och skickas ut 
regelbundet en gång i månaden. Nyhetsbrevet ”Senaste nytt från förbundet” skickas ut 
3–4 gånger per år, bland annat inför Riksstämman och förbundsmötet. 

Förbundet utformade och tryckte en broschyr som innehåller Sveriges 
Tandläkarförbunds etiska riktlinjer. Riktlinjerna är tidigare framtagna av Sveriges 

http://www.tandlakarforbundet.se/
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Tandläkarförbunds etikkommitté. Ändamålet är att kunna ge dem till nya medlemmar 
och nyexaminerade tandläkare. 

9. Tidskrifter
Tandläkartidningen är Sveriges Tandläkarförbunds medlemstidning och finns både som 
papperstidning, mobilapp, på webben och i sociala medier. 

Under våren avrundades den genomlysning av annonsaffärsverksamheten och 
redaktionens arbetsformer som utförts av konsultföretaget Media720. Resultatet 
sammanfattades i en presentation och ett PM med analyser och förslag till 
förbundsstyrelsen i januari. Analysen har varit vägledande för det fortsatta arbetet med 
att utveckla tidningens annonsförsäljning. Bland annat erbjuds annonsplats i det digitala 
nyhetsbrevet som ny produkt.  

Den 1 september inleddes samarbetet med företagen MediaKraft AB och Adviser Studio 
AB kring försäljning av platsannonser, annonsadministration såsom fakturering och 
hantering av annonsmaterial. I samband med samarbetsstarten lanserades också 
jobbsajten i ny och mer lättanvänd skepnad. 

Sedan i våras finns också Tandläkartidningen tillgänglig i en mobilapp. Antalet 
nedladdningar ökar kontinuerligt och överstiger nu 500. Under året har vi sett att vår 
ökade aktivitet på webb och sociala medier leder till kraftigt förbättrade siffror vad 
gäller besöks- och interaktionsstatistiken. Även öppningsfrekvensen för nyhetsbrevet 
ligger stadigt på i sammanhanget mycket höga siffror. 

10. Internationell och nationell
samverkan

Nordiskt ordförandemöte genomfördes i regi av Islands Tandläkarförbund den 12–13 
maj i Reykjavik. På mötet diskuterades bland annat frågor rörande GDPR, bemannings-
situationen inom tandvården, ekonomiska förutsättningar för tandvården, framtida 
utmaningar för tandläkarförbunden, tandläkarutbildningen, hållbarhet inom tandvården 
och fortbildningen för tandvårdsteamen. Vidare diskuterades förestående CED och FDI-
möten 2019. 2020 är det Sveriges tur att axla värdskapet för det nordiska ordförande-
mötet. 

Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den europeiska tandläkarsammanslutningen 
Council of European Dentists (CED). Tandläkarförbundet deltog i CED:s arbete bland 
annat genom att besvara ett antal enkäter, delta i arbetsgrupper och genom deltagande 
under General Meeting i Wien 24–26 maj. På mötet diskuterades bland annat frågor om 
it inom tandvården.  

Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den internationella tandläkarsammanslutningen 
FDI World Dental Federation. I månadsskiftet augusti/september deltog förbundet i 
FDI:s kongress i San Francisco. Det vetenskapliga programmet och utställningen 
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genomfördes den 2–7 september. Det politiska programmet behandlade FDI:s 
policydokument, ekonomi, budget och framtida utmaningar. Nästa år kommer FDI att 
genomföras i Shanghai i september. Kansliet utredde under året om förbundet skulle gå 
vidare med en ansökan om att arrangera World Dental Congress 2022. Med 
utgångspunkt från kansliets utredning beslöt förbundsstyrelsen att dra tillbaka 
förbundets intresseanmälan.  

Nätverket Saco Hälso- och sjukvård samlar ordförandena i de olika Sacoförbunden som 
är verksamma inom hälso- och sjukvård och de träffas regelbundet. 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 samordnade 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. Förbundet 
deltog under året även i Sacos nätverk för samhällspolitiska chefer, Sacos internationella 
nätverk och i en grupp för demokratiska processer.  

Möten med riksföreningarna och branschorganisationen Privattandläkarna genomförs 
regelbundet. Förbundet deltog exempelvis i Privattandläkardagen.  

11. Intern arbetsorganisation
11.1  Förbundet  
Förbundsstyrelsen fortsätter att bedriva utvecklingsarbete i syfte att få ett effektivare 
och mer ändamålsenligt kansli för att möta framtida behov och utmaningar. Under 
våren ägnade förbundsstyrelsen tid åt att diskutera frågor kring utvecklingen av 
fortbildningen i Sveriges Tandläkarförbund.  

Styrelsen har fört framtidsdiskussioner med målsättningen att stärka Sveriges 
Tandläkarförbund. Styrelsen har uppdragit åt kansliet att se över förbundets 
arvoderingsprinciper vad avser pensionsavsättning för förtroendevalda. 

Styrelsen påbörjade rekrytering av ny kanslichef då nuvarande kanslichef går i pension 
våren 2020. 

11.2  Kansliet 
I mars genomfördes ett personalinternat på teman systematiskt arbetsmiljöarbete, en 
sund feedback-kultur och GDPR. Kansliets olika avdelningar kurs, ekonomi, tidning och 
politik har också haft egna externa planeringsdagar.  

Kansliet fick i augusti ny mobil telefonväxellösning. Kansliet tog under året emot en stor 
mängd telefonsamtal från allmänhet och medlemmar med frågor som direkt fick 
hänvisas vidare till rätt medlemsförening, myndighet eller organisation.  
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11.3  Verksamhetssystem 
Förbundet hade nya problem med hur våra mest centrala verksamhetssystem stödjer 
arbetet. Det handlade både om att ekonomisystemet hade en del buggar, men även om 
att kurssystemet satts upp mot ekonomisystemet på ett sätt som fått konsekvenser i det 
löpande arbetet.  

 
11.4  Personal 
Under året stabiliserades personalstyrkan. Från att de senaste åren ha haft en hel del 
konsulter, inhyrd personal och provanställningar så är i dagsläget alla tjänster besatta 
med tillsvidareanställd personal. 

 
11.5  Ekonomi 
Ekonomiavdelningen har rekryterat tillsvidareanställda på samtliga tjänster. Det har gett 
en stabilitet och förutsättningar för att bygga upp kunskap. Detta efter en period då 
mycket tid och resurser gått åt till att komma ikapp uppgifter som släpat efter. Nu 
hanteras de förändrade förutsättningarna som sker löpande, tex lagändringar med krav 
på att kunna skicka e-faktura, och förändringar som beror på egna beslut om 
verksamhetsutveckling, tex då dotterbolaget lägger ut delar av verksamheten på 
konsulter. Ekonomiavdelningen utvecklar kontinuerligt rutiner och arbetssätt för att 
arbeta effektivt, med ökad intern kontroll och minskad sårbarhet.  
 
Den ekonomiska uppföljningen fungerar nu bättre än tidigare, men kan förbättras 
ytterligare. 
 
Ekonomifunktionen har tack vare en mer kontinuerlig personalstyrka både minskat 
kostnader för konsulter och prövat att dra in en halv tjänst. Vi behöver utvärdera 
bemanningen. 
 
Förbundet har idag en stabil ekonomi med hög soliditet och med en verksamhet som 
visar ett överskott. Till stor del är detta en följd av att fortbildningen numera ingår i 
förbundet. Ekonomin är mer ansträngd i dotterbolaget, Tandläkarnas Service AB, som 
ger ut Tandläkartidningen. Där pågår ett arbete för att stabilisera ekonomin. 

 
12. Förbundets 

studerandeverksamhet 
 
95% av alla Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Studerandeföreningen.  
 
Studerandeföreningens verksamhetsår inleddes med en kick off och ett föreningsmöte 
den 3–4 februari som leddes av centralordförande Aylin Marinova, 24 ledamöter från de 
olika lärosätena deltog. På mötet fattades beslut om föreningens fokusfrågor 2019 och 
dessa blev; utbildning och karriär, studiesocialt och synlighet och tydlighet.  
 
Studerandeföreningen deltog under året på fortbildningsrådets möten och utformade 
även en mall för den Internationella Munhälsodagen 2020 och det Nationella 
utbytesprogrammet. Studerandeföreningens förtroendevalda representanter deltog 
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aktivt och representerade Studerandeföreningen i viktiga forum som Saco Studentråd, 
IADS och på de lokala lärosätena. Centralstyrelsen har haft tre möten hittills varav ett 
internatmöte i Stockholm. Under våren genomförde föreningen en uppföljning av 
föregående års undersökning där studenterna tillfrågats hur nöjda de är med sin 
utbildning. Vidare arbetade föreningen med att utveckla mentorskapsprogrammet och 
gjorde stora framsteg.  

Facebook och Instagram som kommunikationskanaler ut till medlemmarna har ökat i 
betydelse och är nu Studerandeföreningens huvudkanaler för informationsspridning 
jämte mejlkontakt. Informationsuppdatering sker så ofta som möjligt och med hjälp av 
anordnandet av tävlingar på sidan ökade även tillströmningen till den och inlägg nådde 
ut till många fler än tidigare, vilket är målet. 

Föreningen har hittills under året deltagit på Sacos medlemsråd vid tre tillfällen samt 
IADS kongressen i Tunisien. De fyra lokalföreningarna har haft en hög aktivitetsnivå och 
arbetat mycket med utbildningsfrågor, studiesociala frågor samt kompetensutveckling. 
Under hösten återstår att arrangera den Odontologiska Riksstämman där föreningen 
bland annat ska bidra med en föreläsning för medlemmarna, delta i dialogscenen, 
bemanna tillsammans med förbundet på Tandläkartorget och anordna en sittning för 
studenter.  
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13. Besvarade remisser
Remiss av Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementsprome-
morian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27 (Socialdepartementet) 

Förslag till kostråd för personer över 65 år (Livsmedelsverket) 

Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel 
(Socialdepartementet) 

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6. 
(Utbildningsdepartementet och Saco) 

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 
(Socialstyrelsen) 
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Proposition "Utreda formerna för framtidens förbundsmöte" 

Bakgrund 
Vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte 7 december 2018 avslogs förbundsstyrelsens 
proposition Framtidens förbundsmöte. I propositionen föreslog förbundsstyrelsen att förbundsmöten 
ska ske vart tredje år istället för varje år. Förbundsmötet beslutade samtidigt att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag i frågan till förbundsmötet 2019.  Med 
denna proposition avser förbundsstyrelsen att förtydliga förbundsmötets uppdrag.  

Utredningens inriktning och förslag till upplägg 
Förslaget innebär att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för framtidens 
förbundsmöte. Utredningen ska innefatta en kartläggning av behov med ett formförslag på 
framtidens förbundsmöte samt metod för uppföljning och tidsplan för återkoppling av uppföljning. 

Eftersom utredningen ska vara ett beslutsunderlag ska den innehålla en adekvat beskrivning 
gällande:  

• Hur framtidens förbundsmöte bör se ut.
• Om andra fora behövs, varför dessa behövs och hur de kan utformas.

Behovsanalys 
De behov som ska kartläggas är primärt riksföreningarnas och de enskilda medlemmarnas. Kortfattat 
ska utredningen kartlägga vilka behov som:  

• förbundsmötet i sin nuvarande form tillgodoser
• ett förbundsmöte med förändrad form kan tillgodose
• bör tillgodoses på ett annat sätt än genom ett förbundsmöte.

Metod 
Val av metod för att kartlägga riksföreningarnas och de enskilda medlemmarnas behov bör vara 
metoder som är effektiva och samtidigt säkerställer den demokratiska processen och behovet av 
transparens. Utgångspunkten bör därför vara att behov kartläggs genom:  

• enkät till ett urval av riksföreningarnas medlemmar
• enkät och intervjuer med ombud
• omvärldsanalys.
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Tidsplan 
En översiktlig tidsplan presenteras i figur 1. Om inte utredningens intentioner påverkas av aspekter 
som andra pågående projekt, se avsnitt Andra projekt som påverkar propositionen, ska 
förbundsstyrelsens proposition skickas ut samtidigt som övriga handlingar till förbundsmötet 2020. 
Tidplanen kan även påverkas om det visar sig bli svårt att få in enkätsvar eller om tillgången till 
intervjupersoner blir begränsad. 

Figur 1. Översiktlig tidsplan 

2019 2020 
Utredningssteg Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Beslut förbundsmöte X 

Uppstart X X X 

Insamling och omvärldsbevakning X X X 

Analys och sammanställning X X X X 

Rapportering till styrelsen X 

Proposition till förbundsmöte X 

Beslut förbundsmöte X 

Andra projekt som påverkar propositionen 
Sveriges Tandläkarförbund och dess riksföreningar har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över 
förbundets medlemsbegrepp. Utfallet av arbetsgruppens arbete kan påverka inriktningen och 
genomförandet av utredningen.  

Hemställan 

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för framtidens förbundsmöte i 
enlighet med propositionens inriktning.  
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Proposition ”Enskilda medlemmars möjlighet att begära extra förbundsmöte” 

Bakgrund 
Vid 2018 års förbundsmöte bifölls ett tilläggsyrkande som gav förbundsstyrelsen i uppdrag att titta 
på och återkomma till förbundsmötet 2019 om inte ett antal enskilda medlemmar kan gå samman 
och begära extra förbundsmöte. Under 2019 har förbundsstyrelsen utrett frågan. Förbundsstyrelsens 
förslag innebär att enskilda medlemmar på sikt kan begära ett extra förbundsmöte. Förslaget innebär 
att ett extra förbundsmöte kan begäras när tio procent av de enskilda medlemmarna står bakom 
begäran. Förbundsstyrelsens förslag innebär att förbundsmötet ger i uppdrag till förbundsstyrelsen 
att återkomma med ett förslag till hur transparens och formalia säkerställs innan stadgeändringen 
börjar gälla. 

Lagstiftning 
Det finns lagstiftning som kan kopplas till att enskilda medlemmar bör kunna begära extra 
förbundsmöte. I lag (2018:672) om ekonomiska föreningar fastställs enskilda medlemmars möjlighet 
att begära extra föreningsstämma. Lagens 6 kapitel § 12 lyder: 
”Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma, om styrelsen anser att det finns skäl att hålla en 
stämma före nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska även kalla till en extra föreningsstämma 
om en revisor i föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal 
som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för att behandla ett 
angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till 
föreningen.”.  

Mot bakgrund av Sveriges Tandläkarförbunds organisatoriska struktur, med riksföreningar och 
enskilda medlemmar, bedömer förbundsstyrelsen att gränsen, i procent av antalet enskilda 
medlemmar, bör sättas till tio procent. En sådan förändring medför att förbundets stadgar behöver 
revideras. Nuvarande stadgar och förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar redovisas nedan. 

Nuvarande stadgar 

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 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. 
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Förslag till reviderade stadgar 

Transparens och formalia 
När enskilda medlemmar ges möjlighet att begära extra förbundsmöte krävs 
transparens samt formalia vilka säkerställer att det är tydligt vilka enskilda medlemmar 
som står bakom en begäran samt varför ärendet är aktuellt. Förbundsstyrelsen föreslår 
därför att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda och återkomma 
med förslag till hur transparens och formalia säkerställs i samband med att enskilda 
medlemmar ges möjlighet att begära extra förbundsmöte. Frågeställningar som 
förslaget ska besvara är: 

• Hur det säkerställs vilka enskilda medlemmar som står bakom en begäran.
• Hur länge en enskild medlems ställningstagande för en begäran gäller.
• Hur man i begäran fastställer vilket enskilt ärende som avses.
• Varför ärendet är aktuellt för ett extra förbundsmöte.

Tidsplan 
Förbundsstyrelsens hemställan innebär att förbundsmötet får ta ställning till förbundsstyrelsens 
förslag till hur transparens och formalia 2020 säkerställs och att stadgeändringen börjar gälla 2021. 

Andra projekt som påverkar propositionen 
Sveriges Tandläkarförbund och dess riksföreningar har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över 
förbundets medlemsbegrepp. Utfallet av arbetsgruppens arbete kan påverka inriktningen i denna 
proposition och den föreslagna stadgeändringen. 

Hemställan 

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag till hur behov 
av transparens och formalia säkerställs i samband med förslagen 
stadgeändring.  

Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den bedömer att visst 
ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet. Ett extra förbundsmöte ska även 
hållas, om minst tio procent av Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar begär det. 
Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisorerna eller minst två riksföreningar 
så begär eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Sådana extra 
förbundsmöten ska äga rum inom sex veckor från det att begäran inkommit till Sveriges 
Tandläkarförbund eller från det att revisorerna beslutat att inte tillstyrka ansvarsfrihet.  

Kallelsen till extra förbundsmöte ska utsändas senast två veckor efter att begäran inkom och 
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. 
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Proposition "Fortbildningsrådets instruktion och stadgar gällande 
förbundsmötet och förbundsstyrelsen"  

1. Bakgrund
Förbundsstyrelsen gav under våren 2019 kansliet i uppdrag att se över instruktionen för 
fortbildningsrådet och stadgar för förbundsstyrelsen och förbundsmötet. Översynens syfte var att 
bedöma om styrdokumenten tydliggjorde fortbildningsrådets koppling till förbundsstyrelsen och 
förbundsmötet. Baserat på översynen hemställer förbundsstyrelsen till förbundsmötet att ändra 
instruktion och stadgar i enlighet med de förslag som presenteras i propositionen. 

2. Analys – nuvarande stadgar
I gällande stadgar saknas skrivelser avseende relationen mellan förbundsstyrelsen, förbundsmötet, 
fortbildningsrådet och kansliet. Av särskild vikt bedöms avsaknaden av skrivelse som fastställer vem 
eller vilka som är ansvariga för strategiska beslut (se bilaga 1. Översikt – Nuvarande stadgar). 
Dessutom bör fortbildningsrådet och kansliet ansvara för en samlad verksamhetsanalys och 
verksamhetsuppföljning till förbundsstyrelsen. Den samlade analysen och uppföljningen ska ligga till 
grund till de strategiska beslut som förbundsstyrelsen tar gällande Sveriges Tandläkarförbunds 
kursverksamhet. Analysen ska också ligga till grund för förbundsmötets beslut om verksamhetsmål. 
Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar ska säkerställa att förbundsstyrelsen och 
förbundsmötet får insyn i verksamheten, samtidigt som verksamheten ges ansvar att komplettera 
ekonomisk redovisning med en uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet. En översikt baserad 
på föreslagna stadgeändringar presenteras i bilaga 2. Översikt – Förslag till ändrade stadgar. Den 
modell som ligger till grund för den beslutade samlade modellen för analys och uppföljning 
presenteras i bilaga 3. Bilagan är det tjänsteutlåtande som låg till grund för förbundsstyrelsens beslut 
27 augusti 2019. 
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3. Gällande och förslag till reviderad instruktion för fortbildningsrådet
Gällande instruktion 

Förslag till reviderad instruktion 

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
Det åligger fortbildningsrådet: 

• att utveckla och samordna STFs fortbildning i enlighet med målen i av förbundsmötet
beslutad verksamhetsplan, 

• att besluta om genomförandet av denna verksamhet,
• att ta fram och utge STFs kursprogram,
• att följa upp och utvärdera STFs fortbildningsverksamhet och rapportera till

förbundsstyrelsen,
• att senast den 15 mars till förbundsstyrelsen lämna berättelse över föregående

verksamhetsår,
• att utse ledamöter i kursnämnderna,
• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i STF godkänts av

förbundsstyrelsen,
• att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget som föreläggs förbundsstyrelsen.

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
Det åligger fortbildningsrådet: 

• att besluta om, utveckla och samordna Tandläkarförbundets fortbildning i enlighet med
förbundsstyrelsens strategiska beslut, 

• att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera Tandläkarförbundets
fortbildningsverksamhet. Uppföljningen och utvärderingen ska rapporteras till 
förbundsstyrelsen med ett förslag till verksamhetsplan och budget, 

• att ta fram och utge Tandläkarförbundets kursprogram,
• att innan utgången av årets första kvartal lämna en berättelse över föregående verksamhetsår

till förbundsstyrelsen,
• att utse ledamöter i kursnämnderna,
• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i Sveriges

Tandläkarförbund godkänns av förbundsstyrelsen.
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4. Gällande och förslag till reviderade stadgar – Förbundsstyrelsens åligganden 
Gällande stadgar 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 

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. 

 

Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen åligger: 

• att verkställa av Tandläkarförbundets förbundsmöte fattade beslut,  
• att utifrån förelagda analyser, uppföljningar och rapporter ta strategiska beslut och handha 

Tandläkarförbundets angelägenheter och ekonomiska förvaltning.  
• att anställa och entlediga Tandläkarförbundets 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 Sveriges Tandläkarförbund 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. 
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5. Gällande och förslag till reviderade stadgar – Förbundsmötets åligganden 
Nuvarande stadgar 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 
6. Angränsande uppdrag 
De förslagna stadgeändringarna medger en förstärkt uppföljning av kursverksamhetens kvalitet. Den 
beslutade modell för samlad analys och uppföljning ska vara implementerad i början av 2021, se 
tabell 1. När modellen är implementerad kommer förbundsmötet att få del av den samlade analysen 
och utvärderingen samt de strategiska beslut som fattats med utgångspunkt från planen. Tidsplanen 
innebär att ett första resultat av implementeringen kommer att redovisas för förbundsmötet år 
2021.  

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. 

 

Förbundsmötets åligganden  
Förbundsmötet åligger: 

• att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  
• att å Tandläkarförbundets vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  
• att utifrån en redovisning av förbundsstyrelsens strategiska beslut samt uppföljning och analys av 

Tandläkarförbundets verksamhet, besluta i frågan om fastställande av 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 Sveriges Tandläkarförbund och riksföreningarnas avgifter till Sveriges 
Tandläkarförbund för nästkommande verksamhetsperiod,  

• att företa de i punkt 3:1.9 angivna valen, 
• att besluta i frågor rörande Stiftelsen Tandläkarförbundets Kamrathjälp samt Stiftelsen Svenska 

Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i respektive 
stiftelses/fonds särskilda föreskrifter. 
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Tabell 1. Implementering av modell för samlad analys och utvärdering. 

Implementeringsfas H 2019 V 2020 H 2020 V 2021 

Utveckla kvalitetsindikatorer och beskrivande mått 
Förankra och vid behov revidera kvalitetsindikatorer samt 
beskrivande mått 
Återkoppla kvalitetsindikatorer samt beskrivande mått till 
förbundsstyrelse och förbundsmöte  

Kvalitetsbokslut rapporteras till förbundsstyrelsen 

Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 
att ändra instruktion och stadgar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Bilagor 
Bilaga 1. Översikt – Nuvarande stadgar 

Bilaga 2. Översikt – Förslag till ändrade stadgar 

Bilaga 3. Tjänsteutlåtande angående samlad modell för analys och uppföljning gällande Sveriges 
Tandläkarförbunds kursverksamhet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildningsrådet 

1. Fortbildningsrådets sammansättning 
1.1. 1 ordförande  
1.2. 7 övriga ledamöter samt 7 suppleanter, varav en 

representerar riksstämmenämnden (nomineras av 
sällskapet och väljs av förbundsstyrelsen.  

2. Fortbildningsrådets uppdrag
2.1. att utveckla och samordna STFs fortbildning i enlighet med 

målen i av förbundsmötet beslutad verksamhetsplan,
2.2. att besluta om genomförandet av denna verksamhet,  
2.3. att ta fram och utge STFs kursprogram,  
2.4. att följa upp och utvärdera STFs fortbildningsverksamhet 

och rapportera till förbundsstyrelsen,   
2.5. att senast den 15 mars till förbundsstyrelsen lämna 

berättelse över föregående verksamhetsår,   
2.6. att utse ledamöter i kursnämnderna,  
2.7. att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är 

medlemmar i STF godkänts av förbundsstyrelsen,  
2.8. att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget som 

föreläggs förbundsstyrelsen. 

Förbundsmötet  

Utser ordföranden. 

Utser 6 ledamöter samt suppleanter. 

Riksstämmenämnden 

En ledamot (samt en suppleant?) ska 
representera nämnden i 
Fortbildningsrådet.  

Tandläkare-Sällskapet 

Nominerar en person som ska vara 
Riksstämmenämndens representant i 
Fortbildningsrådet. 

Förbundsstyrelsen 

Beslutar vem, utifrån Tandläkare-
Sällskapets nominering, som ska vara 
representera Riksstämmenämnden i 
Fortbildningsrådet. 

Förbundsmöte 

Beslutar verksamhetsplan, vilken innehåller 
mål för fortbildningsrådet. 

Förbundsstyrelse  

Får en uppföljande och utvärderande 
rapport om fortbildningsverksamheten. 

Får en verksamhetsberättelse. 

Föreläggs en verksamhetsplan och budget. 

Beslutsrätt kopplat till 1. Fortbildningsrådets 
sammansättning 

Mandat kopplat till 2. Fortbildningsrådets 
uppdrag 

Röd koppling: Beslut 

Grön koppling: Information/återkoppling/nominering 

Grön koppling streckad linje: Nödvändig koppling saknas 

Bilaga 1: Översikt – Nuvarande stadgar 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fortbildningsrådet 

1. Fortbildningsrådets sammansättning 
1.1. 1 ordförande  
1.2. 7 övriga ledamöter samt 7 suppleanter, varav en 

representerar riksstämmenämnden (nomineras av 
sällskapet och väljs av förbundsstyrelsen.  

2. Fortbildningsrådets uppdrag
2.1. att besluta om, utveckla och samordna Sveriges 

Tandläkarförbunds fortbildning i enlighet med 
förbundsstyrelsens strategiska beslut för verksamheten 
och utifrån målen i av förbundsmötet beslutad 
verksamhetsplan,

2.2. att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera 
Sveriges Tandläkarförbunds fortbildningsverksamhet.
Uppföljningen och utvärderingen ska rapporteras till
förbundsstyrelsen med ett förslag till verksamhetsplan och 
budget,

2.3. att ta fram och utge Sveriges Tandläkarförbunds 
kursprogram,

2.4. att innan utgången av årets första kvartal lämna en 
berättelse över föregående verksamhetsår till
förbundsstyrelsen,

2.5. att utse ledamöter i kursnämnderna,  
2.6. att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är 

medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund godkänts av 
förbundsstyrelsen. 

Förbundsmötet  

Utser ordföranden. 

Utser 6 ledamöter samt suppleanter. 

Riksstämmenämnden 

En ledamot (samt en suppleant?) ska 
representera nämnden i 
fortbildningsrådet.  

Tandläkare-Sällskapet 

Nominerar en person som ska vara 
Riksstämmenämndens representant i 
fortbildningsrådet. 

Förbundsstyrelsen 

Beslutar vem, utifrån Tandläkare-
Sällskapets nominering, som ska 
representera Riksstämmenämnden i 
fortbildningsrådet. 

Förbundsmöte 

Utifrån en redovisning av förbundsstyrelsens 
strategiska beslut samt uppföljning och 
analys av Sveriges Tandläkarförbunds 
verksamhet, besluta i frågan om 
fastställande av framlagda 
resultaträkningarna och balansräkningarna 
för det gångna räkenskapsåret. 

Förbundsstyrelse 

Utifrån förelagda analyser, uppföljningar och 
rapporter ta strategiska beslut och handha 
Sveriges Tandläkarförbunds angelägenheter 
och ekonomiska förvaltning. 

Beslutsrätt kopplat till 1. Fortbildningsrådets 
sammansättning 

Mandat kopplat till 2. Fortbildningsrådets 
uppdrag 

1: Uppföljning av verksamhetens kvalitet 
och resultat med tillhörande analys och 
förslag till strategiska beslut. 

2:  Förbundsstyrelsens strategiska beslut 
baserade på verksamhetens uppföljning. 

3. Förbundsmötet beslut om
verksamhetsmål som bygger på 
verksamhetens uppföljning och 
förbundsstyrelsen strategiska beslut. 

Röd koppling: Beslut 

Grön koppling: Information/återkoppling/nominering 

1

2 

3 

Bilaga 2: Översikt – Förslag till ändrade stadgar 
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Stadgar för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet samt 
sammanhållen analys och uppföljning inom verksamhetsområdet 

1. Bakgrund
Förbundsstyrelsen har gett kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till proposition med 
stadgeändringar avseende relationen mellan förbundsstyrelsen, fortbildningsrådet och 
förbundsmötet. Kansliets förslag ska utgå från att fortbildningsrådet rapporterar till och sorteras 
under förbundsstyrelsen. I tjänsteutlåtandet är uppdraget kopplat till förslag på stadgeändringar 
benämnt Uppdrag 1 – Förslag till stadgeändringar. 

Kansliet har även fått i uppdrag att rapportera fattade beslut och ekonomi, verksamhetsutveckling 
och konkurrenssituation gällande förbundets kursverksamhet. Inom ramen för rapporteringen har 
kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till marknadsplan till förbundsstyrelsens möte den 27 augusti 
2019. Kansliets bedömning är att det i dagsläget saknas möjlighet att ta fram en fullödig 
marknadsplan. En marknadsplan förutsätter en samlad operativ och strategisk analys samt en 
heltäckande uppföljning, vilket i dagsläget saknas. För att skapa förutsättningar föreslår kansliet en 
samlad modell för analys och uppföljning av kursverksamheten. I tjänsteutlåtandet är uppdraget 
kopplat till en samlad analys och uppföljning benämnt Uppdrag 2 - Modell för analys och uppföljning. 

Eftersom Uppdrag 2 - Modell för analys och uppföljning utgår från Uppdrag 1 – Förslag till 
stadgeändringar har kansliet valt att presentera uppdragen i ett samlat tjänsteutlåtande. 

Förslag till beslut 

att  förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att utifrån förslagna stadgeändringar ta fram en 
proposition till 2019 års förbundsmöte. 

att förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att implementera föreslagen modell för analys 
och uppföljning inom Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet. 

2. Uppdrag 1 - Förslag till stadgeändringar
2.1. Analys – nuvarande stadgar 
I gällande stadgar saknas tydliga skrivelser avseende relationen mellan förbundsstyrelsen, 
förbundsmötet, fortbildningsrådet och kansliet. Av särskild vikt bedöms avsaknaden av skrivelse som 
fastställer vem eller vilka som är ansvariga för strategiska beslut (se bilaga Översikt – Nuvarande 
stadgar). Dessutom bör fortbildningsrådet och kansliet ansvara för en samlad verksamhetsanalys och 
verksamhetsuppföljning till förbundsstyrelsen. Den samlade analysen och uppföljningen ska ligga till 
grund till de strategiska beslut som förbundsstyrelsen tar gällande Sveriges Tandläkarförbunds 
kursverksamhet. Kansliets förslag på stadgeändringar ska säkerställa att förbundsstyrelsen får insyn i 
verksamheten, samtidigt som verksamheten ges ansvar att komplettera ekonomisk redovisning med 
en uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet. En modell för samlad analys och uppföljning av 
kvalitet inom Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet redovisas i del 2 i detta tjänsteutlåtande.  
En översikt baserad på föreslagna stadgeändringar presenteras i bilaga Översikt – Förslag till ändrade 
stadgar. 
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2.2. Förslag till ändrade stadgar – Instruktion för fortbildningsrådet 
Gällande stadgar 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
Det åligger fortbildningsrådet: 

• att utveckla och samordna STFs fortbildning i enlighet med målen i av förbundsmötet beslutad 
verksamhetsplan,  

• att besluta om genomförandet av denna verksamhet,  
• att ta fram och utge STFs kursprogram,  
• att följa upp och utvärdera STFs fortbildningsverksamhet och rapportera till förbundsstyrelsen,  
• att senast den 15 mars till förbundsstyrelsen lämna berättelse över föregående verksamhetsår,  
• att utse ledamöter i kursnämnderna,  
• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i STF godkänts av 

förbundsstyrelsen,  
• att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget som föreläggs förbundsstyrelsen. 

 

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
Det åligger fortbildningsrådet: 

• att besluta om, utveckla och samordna Sveriges Tandläkarförbunds fortbildning i enlighet med 
förbundsstyrelsens strategiska beslut för verksamheten och utifrån målen i av förbundsmötet 
beslutad verksamhetsplan, 

• att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera Sveriges Tandläkarförbunds 
fortbildningsverksamhet. Uppföljningen och utvärderingen ska rapporteras till förbundsstyrelsen 
med ett förslag till verksamhetsplan och budget, 

• att ta fram och utge Sveriges Tandläkarförbunds kursprogram,  
• att innan utgången av årets första kvartal lämna en berättelse över föregående verksamhetsår till 

förbundsstyrelsen, 
• att utse ledamöter i kursnämnderna,  
• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund 

godkänts av förbundsstyrelsen. 
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2.3. Förslag till ändrade stadgar – Förbundsstyrelsens åligganden 
Gällande stadgar 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 

 

 

 

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. 

 

Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen åligger: 

• att verkställa av Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte fattade beslut,  
• att utifrån förelagda analyser, uppföljningar och rapporter ta strategiska beslut och handha Sveriges 

Tandläkarförbunds angelägenheter och ekonomiska förvaltning, 
• att anställa och entlediga Sveriges Tandläkarförbunds 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 Sveriges Tandläkarförbund 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. 
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2.4. Förslag till ändrade stadgar – Förbundsmötets åligganden 
Nuvarande stadgar 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Förbundsmötets åligganden  
Förbundsmötet åligger: 

• att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  
• att å Sveriges Tandläkarförbunds vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  
• att utifrån en redovisning av förbundsstyrelsens strategiska beslut samt uppföljning och analys av 

Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet, besluta i frågan om fastställande av 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 Sveriges Tandläkarförbund och riksföreningarnas avgifter till Sveriges 
Tandläkarförbund 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. 
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3. Uppdrag 2 - Modell för analys och uppföljning 
Föreslagna stadgeändringar tydliggör förbundsstyrelsen ansvarar för strategiska beslut gällande 
Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet. Kopplat till förslagna stadgeändringar gör kansliet 
bedömningen att förbundsstyrelsen behöver en en samlad analys och uppföljning. Syftet med en 
sådan analys och uppföljning är att säkerställa att förbundsstyrelsen ges tillgång till ett adekvat 
beslutsunderlag. 

En viktig del i en samlad analys och uppföljning blir att fastställa mätbara kvalitetsmål. Under året har 
kansliet därför påbörjat ett arbete med målsättningen att fastställa kvalitetsindikatorer. 
Kvalitetsindikatorerna ska tillsammans med ekonomi och andra relevanta uppgifter delges 
förbundsstyrelsen i form av en samlad analys och utvärdering. I avsnitt 3.4. redovisas en 
övergripande tidsplan för implementering av en samlad analys och utvärdering.  

I figur 1 presenteras ett så kallat PDSA-hjul som utgår från aktiviteter kopplade till modell för analys 
och uppföljning. 

1. Kursverksamhetens förutsättningar (Plan): Utgörs av kursverksamhetens fastslagna förutsättningar 
och är den ram verksamheten ska förhålla sig till gällande budget och andra resurser, exempelvis 
personal. 

2. Utifrån förutsättningar bedriva verksamhet (Do): Utgörs av det dagliga arbetet inom 
kursverksamheten. 

3.1. Uppföljning av produktion och kvalitet (Study): Utgörs av de processer som finns i verksamheten 
för att kontinuerligt följa upp fastslagna aspekter av produktion och kvalitet. 

3.2. Samlad analys och förslag på strategiska beslut (Study): Utgörs av en samlad analys av 
verksamhetens produktion och kvalitet. Dessutom ska den samlade analysen innehålla förslag till 
strategiska beslut och förslag på verksamhetsmål som förbundsstyrelsen kan ta ställning till.  

4.1. Strategiska beslut baserade på samlad analys samt förslag till verksamhetsmål (Act): Aktiviteten 
är de strategiska beslut som tas av förbundsstyrelsen. Beslut bör utgå från verksamhetens samlade 
analys och uppföljning. Dessutom ingår de förslag till verksamhetsmål som förbundsstyrelsen föreslår 
till förbundsmötet.  

4.2. Beslut om verksamhetsmål (Act): Förbundsmötet tar beslut om kursverksamhetens 
verksamhetsmål. Beslut baseras på förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsmål. I samband med 
sitt beslut bör förbundsmötet få ta del av verksamhetens samlade analys och utvärdering samt 
förbundsstyrelsens strategiska beslut.  
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Figur 1. Plan-Do-Study-Act med utgångspunkt i aktiviteter kopplade till modell för analys och 
uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 1 presenteras en översikt gällande hur ansvaret fördelas mellan förbundsmötet, 
förbundsstyrelsen, fortbildningsrådet och kansliet utifrån kansliets förslag till reviderade stadgar 
(Uppdrag 1) och modell för samlad analys och uppföljning. I kolumnen med rubriken ”PDSA” finns en 
hänvisning till PDSA-hjulet (figur 1). 

Tabell 1. Översikt gällande ansvar för modell för samlad analys och uppföljning 

PDSA Aktivitet Förbunds-
möte 

Förbunds- 
styrelse 

Fortbildnings-
rådet Kansli 

1 Fastställa förutsättningar (budget, strategiska beslut etc)  X     
2 Utifrån givna förutsättningar bedriva verksamhet     X X 
3.1. Analys och uppföljning     X X 
3.2. Samlad rapport - Uppföljning och analys samt förslag till 

strategiska beslut och verksamhetsmål     X X 
4.1. Strategiska beslut baserat på analys och bokslut samt 

beslut om förslag till verksamhetsmål    X     
4.2. Utifrån en redovisning besluta om verksamhetsmål X       

 
3.1. Kvalitetsindikatorer och bakgrundsmått för samlad analys och utvärdering 
En samlad analys och utvärdering av Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet förutsätter 
fastställda mätbara mål, kvalitetsindikatorer samt andra mått (så kallade bakgrundsmått). 
Indikatorerna och bakgrundsmåtten ska gå att bryta ner i kursverksamhetens olika delar. Syftet med 
det är att möjliggöra analys och uppföljning av exempelvis:  

• kursverksamheten i sin helhet 

1. Kursverksamhetens förutsättningar (Plan) 

2.Utifrån förutsättningar 
bedriva verksamhet (Do) 

3.1. Uppföljning av produktion 
och kvalitet (Study) 

 

3.2. Samlad analys och förslag på 
strategiska beslut (Study) 

4.1. Strategiska beslut baserade på 
samlad analys samt förslag till 
verksamhetsmål (Act) 

 

4.2. Beslut om verksamhetsmål (Act) 



7 (10) 
Sveriges Tandläkarförbund                                                                                         Bilaga 3 (proposition 3)  
 

• enskilda kursnämnder 
• enskilda kursområden och kurser 
• olika kategorier av kursdeltagare 
• tidpunkt för kursernas genomförande. 

Målsättningen är att arbetet utgår från figur 2. Figur 2 beskriver de delar av verksamheten (rutor 
med heldragen linje) som ska följas upp och figuren innehåller även exempel på mätbara mål, 
kvalitetsindikatorer och bakgrundsmått (rutor med streckad linje). Efter figuren följer en förklaring.  

Figur 2. Processflöde för en indikatorbaserad analys och utvärdering av kursverksamheten. 

 

Mål och uppdrag 
Innehåller kursverksamhetens uppdrag samt de mätbara mål som fastställts av fortbildningsrådet, 
förbundsstyrelsen och förbundsmötet. Exempel på mål och uppdrag i figur 2: 

• Nya kursområden: Exempel på ett fastställt mål att anordna kurser inom nya områden.  
• 80 procent av kursdeltagarna ska vara nöjda: Exempel på en fastställd målnivå kopplat till 

hur stor andel av kursdeltagarna som ska vara nöjda.  
• Kostnad per kurs ska minska, men inte om det medför att kursdeltagarna blir mindre nöjda: 

Exempel på ett effektivitetsmått där man använder kostnadsuppgifter tillsammans med 
uppgifter om hur nöjda kursdeltagarna är (exempel under ”Måluppfyllelse”).  

Resursanvändning 
Utgörs av de resurser som kursverksamheten använder sig av i produktionen av kurser. Exempel på 
resursanvändning i figur 2: 

• Personalresurser: Ett mått som visar hur stora resurser i form av tillgänglig personal 
verksamheten har att tillgå. 

• Total budget: Beskriver den totala storleken för verksamhetens tillgängliga resurser.  
• Budget per kurs: Beskriver den totala storleken av tillgängliga resurser för enskilda kurser.  
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Produktionsvolym 
Består av den volym som kursverksamheten producerar med tilldelad resursanvändning för att 
uppnå verksamhetens mål och uppdrag. Exempel på produktionsvolym i figur 2:  

• Antal kurser: Beskriver verksamhetens produktionsvolym i form av antalet producerade 
kurser.  

• Antal kursdeltagare: Beskriver verksamhetens produktionsvolym i form av antalet 
kursdeltagare i de kurser som genomförts.  

Produktionskvalitet 
Utgörs av den kvalitet som verksamhetens produktion består av. Ofta mäts produktionskvalitet i hur 
väl verksamheten håller sig till fastslagna processer och rutiner. Exempel på produktionskvalitet i 
figur 2: 

• Andel genomförda kurser: Beskriver producerad kvalitet i form av andel av planerade kurser 
som har genomförts. 

• Kurser genomförda inom ”alla” adekvata områden: Exempelmåttet beskriver kvalitet i 
verksamhetens produktion utifrån om kurser planerats och genomförts inom alla områden 
som ryms i verksamhetens uppdrag.  

• Kostnad per genomförd kurs: Beskriver producerad kvalitet i form av kostnad per genomförd 
kurs.  

Effektresultat 
Denna del av processflödet ska visa på kvalitet i form av effekt för kunden eller andra viktiga 
intressenter/dimensioner. Exempel på effektresultat i figur 2:  

• Utgift per nöjd kursdeltagare: Indikatorn beskriver verksamhetens effektivitet i form av utgift 
per nöjd kursdeltagare.  

• Andel nöjda kursdeltagare: Indikatorn beskriver andelen kursdeltagare som uppgett att de 
var nöjda med kursen.  

• Andel som är nöjda med kurslokalen: Indikatorn beskriver andelen kursdeltagare som uppgett 
att de var nöjda med den lokal där kursen genomfördes.  

Måluppfyllelse 
Beskriver hur väl verksamhetens effektresultat överensstämmer med fastslagna mål och 
verksamhetens uppdrag. Exempel på måluppfyllelse i figur 2:  

• Ökad andel nöjda kursdeltagare: Indikatorn beskriver om andelen nöjda kursdeltagare ökat. 
• 80 procent nöjda kursdeltagare: Indikatorn beskriver om målnivån (se Mål och uppdrag) för 

andel nöjda kursdeltagare uppnåtts.  
• Minskad utgift per nöjd kursdeltagare: Indikatorn beskriver om verksamheten har uppnått 

målet med att minska utgifterna med bibehållen kvalitet (i form av andel nöjda 
kursdeltagare). 

3.2. Tillgängliga datakällor till indikatorer och bakgrundsmått 
I arbetet med att utveckla och fastställa indikatorer och bakgrundsmått ingår att bedöma kvaliteten i 
tillgängliga datakällor. Dessutom behöver befintliga datakällor utvecklas och vid behov utvecklas nya 
datakällor. De datakällor som finns tillgängliga till indikatorer och bakgrundsmått är:  

• kursutvärderingar 
• ekonomiska data 
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• webbstatistik 
• statistik från verksamhetssystem (verksamhetsstatistik). 

3.3. Exempel på redovisning av indikatorer 
Under arbetet med att ta fram förslag till indikatorer och bakgrundsmått har kursutvärderingar 
använts. I figur 3 och 4 presenteras två indikatorer som belyser kvalitet i form av genomsnittligt 
betyg på kursen samt genomsnittligt betyg på föreläsarens insats. Resultaten är redovisade för 2018 
och uppdelade på kursdeltagarnas personalkategori.  

Resultaten, som behöver analyseras, visar att personalkategorin ”Övriga” ger högst genomsnittligt 
betyg på både kursen som helhet och på föreläsarens insats. Dock är det viktigt att poängtera att 
samtliga personalkategorier genomgående ger höga genomsnittliga betyg.  

 

 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Tandhygienist

Tandläkare - Icke medlemmar

Totalt

Tandläkare - Medlemmar

Tandsköterska

Övriga

Medelvärde

Genomsnittligt omdöme redovisat per personalkategori. Maximalt möjligt 
genomsnitt är 3,0 och ett högt värde är positivt. Personalkategorier med färre 
än 20 svar är bortplockade. Gäller kursdeltagare under 2018. 

Figur 3. Genomsnittligt betyg på kursen

Källa: Kursutvärdering, Sveriges Tandläkarförbund. 

2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Tandhygienist

Tandläkare - Icke medlemmar

Tandläkare - Medlemmar

Totalt

Tandsköterska

Övriga

Medelvärde

Genomsnittligt omdöme redovisat per personalkategori gällande föreläsarens 
insats. Maximalt möjligt genomsnitt är 3,0 och ett högt värde är positivt. 
Personalkategorier med färre än 20 svar är bortplockade. Gäller kursdeltagare 
under 2018. 

Figur 4. Genomsnittligt betyg - Föreläsarens insats

Källa: Kursutvärdering, Sveriges Tandläkarförbund. 
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Se bilaga Indikatorer och bakgrundsmått för en beskrivning av vilka krav som ställs på indikatorerna 
samt för ytterligare exempel på kvalitetsindikatorer och bakgrundsmått.  

3.4. Implementeringsfas 
I Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet ingår ett stort antal aktörer. För att kunna stärka 
verksamhetens analys och uppföljning blir det viktigt att under implementeringsfasen involvera 
samtliga aktörer. De aktörer som ska involveras är: 

• Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte 
• förbundsstyrelsen för Sveriges Tandläkarförbund 
• Sveriges Tandläkarförbunds fortbildningsråd 
• kursverksamhetens tre kursnämnder 
• de föreläsare som engageras i kursverksamheten 
• Sveriges Tandläkarförbunds kansli.  

I tabell 2 presenteras en översiktlig tidsplan för implementering av en samlad analys och utvärdering 
inom kursverksamheten. 

Tabell 2. Implementering av samlad analys och utvärdering.  

Implementeringsfas H 2019 V 2020 H 2020 V 2021 

Utveckla kvalitetsindikatorer och beskrivande mått          
Förankra och vid behov revidera kvalitetsindikatorer samt 
beskrivande mått         
Återkoppla kvalitetsindikatorer samt beskrivande mått till 
förbundsstyrelse och förbundsmöte          

Kvalitetsbokslut rapporteras till förbundsstyrelsen          
 

3.5. Analys och uppföljning 2.0. 
Får kansliet i uppdrag att implementera en samlad analys och uppföljning av Sveriges 
Tandläkarförbunds kursverksamhet kommer det att möjliggöra:  

• Ökad transparens med fokus på mätbar kvalitet. 
• Benchmarking mot andra aktörer. 
• Framtagande av kvalitativa marknadsplaner. 

Arbetet med de tre ovanstående punkterna kommer att pågå parallellt med implementeringen av en 
samlad analys och utvärdering. Dessutom kan metoden för en samlad analys och utvärdering även 
implementeras i andra verksamheter inom Sveriges Tandläkarförbund. 
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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. 
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Verksamhetsbudget och 
avgifter 2020 
 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2020 för Sveriges 
Tandläkarförbund (STF) samt information om budget för dotterbolaget Tandläkarnas Service AB 
(TSAB). 

Ekonomin för förbundet har stärkts på senare tid då fortbildningsverksamheten tillkommit och 
bidragit både med ett kapital och med ett löpande överskott. Budgeten för förbundet visar ändå på 
ett underskott på ca 460 tkr. Jämfört med utfallet för 2018 som visade ett överskott på ca 270 tkr så 
har det tillkommit kostnader för en utredare, höjda arvoden till styrelsen och en allmän 
kostnadsuppgång för löner som höjs enligt avtal och hyror som höjs med index. 

En stor del av förbundets ekonomi är beroende av kommersiella verksamheter som verkar på en 
konkurrensutsatt marknad. Detta innebär möjligheter till finansiering av delar av förbundets 
verksamhet, men också vissa risker. Fortbildningens kostnader är dock till stor del beroende av 
antalet kurser och kan snabbt anpassas.  

 

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. 

Antalet medlemmar i riksföreningarna (exklusive studerandeföreningen) per 1 juni 2019 utgör basen 
både för fördelning av medlemsavgiften och antalet ombud till förbundsmötet, som är desamma som 
antalet röster. Antalet medlemmar, medlemsavgifter och antalet ombud framgår av tabellen nedan.  

Riksförening Antal medlemmar Medlemsavgift (kr) Antal ombud 
TT 4 154 6 643 008 28 
TEV 1 570 2 510 718 11 
SOL 154 246 274 2 
STUD* 1 441 Avgiftsbefriade 4 
Totalt 7 319 9 400 000 45 

 

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

Kursintäkterna budgeteras till ett högre belopp än föregående års budget. Antalet kursdeltagare har 
ökat senaste året. Intäkterna är i nivå med prognos för 2019. 

Intäkter marknadsavtal 

Intäkter från marknadsavtal beräknas ligga på samma nivå 2020 som under 2019. 

Intäkter administrativ service 

I försäljningen av administrativ service till angränsande organisationer ingår försäljning till bl a 
Tandläkare-Sällskapet, Kamrathjälpen och TSAB m fl. 

 

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 så räknar vi med samma bemanning som föregående år. De flesta tjänster 
är nu besatta av tillsvidareanställd personal. Tidigare har förbundet haft en del projektanställningar 
samt inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Verksamhetskostnader 

De budgeterade kostnaderna ligger i stort kvar på samma nivå som 2019. Det har tillkommit 
uppräkning av kostnader som ökar med avtal och index som löner och hyror. I budgeten ingår också 
konsultkostnader för finansförvaltning som baseras på förvaltat kapital. 

Ersättning till förtroendevalda 

I budgeten ingår en uppräkning av styrelsens fasta arvode med 30% som kompensation för 
pensionsavsättningar. Det rörliga arvodet räknas upp med KPI enligt beslut av förbundsmötet 
föregående år. 

 

Budgetkonsekvenser 

Ett budgeterat underskott innebär att vi tar av de finansiella tillgångarna. På sikt är det inte hållbart. 
Förbundet behöver på sikt ha en budget i balans. Antingen måste intäkterna öka eller så får det till 
åtgärder i verksamheten. De stora kostnadsposterna är löner, lokaler, arvoden till förtroendevalda 
och medlemsavgifter. Det finns få möjligheter att skala bort saker utan att det får konsekvenser för 
verksamheten. På längre sikt kan beslut som innebär större utredningar hanteras, som tex 
omställning av verksamheten eller byte av lokaler. Det förbundet kan besluta om snabbare med 
effekter på intäkts- och kostnadssidan är tex: 

• Höja medlemsavgifterna. Dessa har legat stilla under ett antal år medan de stora 
kostnadsposterna löner och hyror ökar med avtal och index. För att täcka det budgeterade 
underskottet i år skulle medlemsavgifterna behöva höjas med ca 5%. En höjning av 
medlemsavgifterna från 9,4 mkr till 9,864 mkr fördelat på 5 878 betalande medlemmar 
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innebär en ökning av avgiften med ca 79 kr/medlem. Med 2019 års medlemsantal så ökar 
kostnaden för respektive riksförening för TT med ca 328 tkr, TEV ca 124 tkr och SOL med ca 
12 tkr 

• Inte ha förbundsmöte varje år. Externa kostnader förutom löner till anställdas uppgår till ca 
300 tkr/år. 

• Dra in någon tjänst på kansliet. Det är inte möjligt utan konsekvenser för verksamheten i sin 
helhet. 

• Medlemskap i föreningar kan sägas upp, tex SACO, FDI eller CED. (Total kostnad ca 1 000 tkr) 
• Resor till möten med FDI och CED avstås. (Ca 150 tkr) 
• Tidningen avvecklas. Oklar besparing då TSAB även bär en stor del av gemensamma 

kostnader. 

 

Finansiell ställning 

Efter att fortbildningsverksamheten gått in i förbundet så har förbundet en stabil finansiell ställning. 
Stödfondens medel har inte behövt nyttjas de senaste två åren. Det egna kapitalet uppgick vid 2018 
års bokslut till 42 888 tkr varav stödfonden utgjorde 11 773 tkr. 

 

Långsiktig ekonomisk utveckling 
Förbundets ekonomi är starkt beroende av externa intäkter, som fortbildningens kursavgifter och 
förbundets samarbetsavtal. 

Kansliets större kostnadsposter är löner till tjänstemän, arvoden till förtroendevalda och 
lokalkostnader. 

Medlemsintäkterna har legat på samma nivå ett antal år medan kostnaderna ökar med inflation. 
Medel kommer behöva skjutas till antingen i form av högre medlemsintäkter eller genom annan 
källa. Alternativt kommer verksamheten att behöva anpassas efter resurserna. 

Budget för dotterbolaget Tandläkarnas Service AB (TSAB) 

Tandläkarnas service AB är ett aktiebolag och lyder under aktiebolagslagen som anger ansvaret för 
styrelsen respektive bolagsstämman. Som information och för transparens så redovisas bolagets 
budget separat. 

Annons- och prenumerationsintäkterna utgår från en marknadsbedömning. Det finns en oro inför 
framtiden att annonsintäkterna ska sjunka i likhet med vad som sker i övriga branscher. Ett 
utvecklingsarbete har resulterat i delvis nytt sätt att arbeta med annonser. Det har inte funnits 
utrymme för prishöjning vare sig på annonser eller prenumerationer under rådande marknadsläge. 
Tidningens annonsintäkter, både i papperstidningen och digitalt, kommer att följas noggrant för att 
utvärdera utvecklingen. 

Kostnaderna för tryck och distribution följer i stort prisuppgångar. Samarbeten har till viss del ersatt 
tidigare anställd personal inom prenumerations- och annonshantering. TSAB betalar även en stor 
post till förbudet för administrativ service och hyra av lokaler. Journalisterna är dock anställda i 
förbundet. 
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Tidningens ekonomi arbetar vi med att stärka. Utvecklingen beror till stor del på utvecklingen i 
omvärlden, dvs möjligheten att sälja annonser i tryckta medier och digitalt. 

Budgeterat resultat är – 57 tkr. Förhoppningen är att de åtgärder som gjorts ska leda till ett bättre 
resultat i framtiden. Styrelsens avsikt är att Tandläkartidningens driftkostnader ska vara i balans med 
intäkterna efter budgetåret 2021. 

 

Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet 

1. godkänner förbundsstyrelsens förslag till budget 2020. 
 

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

TT 6 643 008 kr 
TEV 2 510 718 kr 
SOL 246 274 kr 
  

3. beslutar att ersättningen till styrelsens ledamöter baseras på ett fast årsarvode och ett rörligt 
mötesarvode enligt följande 

Fast årsarvode (kr/år) 
Ordförande 390 000 kr 
Vice ordförande 52 000 kr 
Ledamöter inkl Stud. 26 000 kr 
Suppleanter 13 000 kr 

 
Rörligt arvode till samtliga ledamöter förutom ordföranden beslutas till 3 155 kr/dag. 



2019-11-15 
Martin Karlgren 

 

 

 

Tillägg till budget för 2020 
Budgeten för 2020 gjordes med underlag som fanns i form av information om den ekonomiska 
utvecklingen tom första halvåret 2019 och den prognos som då gjordes för hela årets utfall. 
Budgeten för 2020 landade då på ett resultat om – 464 tkr. Ett enskilt år så är det ingen fara med ett 
underskott om resultatet åren före och efter visar överskott. 

Nu när året närmar sig slutet så är resultatet för 2019 enklare att prognosticera. Kursverksamheten 
minskade lite i omfattning under 2018 när det var första året som verksamheten inrangerades i 
förbundets redovisning. Under hösten 2019 har det visat sig att verksamheten går betydligt bättre än 
2018 och prognosen för 2019 har nu höjts. Om utfallet hamnar på samma nivå 2020 som för 2019 så 
bör det bli ett bättre resultat än det som budgeterats. 

I budgeten finns det även en post för konsultarvoden som kommer bli ca 100 tkr lägre pga att 
arvodet för finansförvaltningen krediteras med återbäring som fondbolagen ger till vår förvaltare. 

Sammantaget så ser det i dagsläget betydligt ljusare ut än vad som framkommer i den utskickade 
budgeten. Detta är saker som framkommit efter att styrelsen beslutat om budgeten och den skickats 
ut med handlingarna till förbundsmötet. Budgeten revideras inte i år utan styrelsen kommer följa 
utvecklingen i kvartalsboksluten där prognoser för året revideras. 



Sveriges Tandläkarförbund - Budget 2020
BUDGET BUDGET UTFALL

Intäkter 2020 2019 2018
Årsavgifter 9 400 000 9 400 000 9 400 004

Kursintäkter Nordöstra 10 000 000 8 800 000 8 373 812

Kursintäkter Västra 7 600 000 7 500 000 7 386 314

Kursintäkter Södra 11 500 000 8 740 000 9 598 326

Försäljning tjänster till annat EU-land 0 0 81 760

Öresutjämning 0 0 -121

Intäkter övr adm service 2 738 000 2 575 000 2 494 372

Adm tjänst TSAB 1 139 000 1 110 000 1 006 305

Marknadsföringsavtal 1 650 000 1 630 000 1 510 324

Övriga intäkter 0 0 0

Hyresintäkter 525 000 597 000 547 439

Sjuklöneersättning 0 0 2 314

Övriga intäkter 20 000 0 255 410

Summa Intäkter 47 687 000 42 952 000 40 656 260

Summa Kostnader varor -13 916 000 -11 216 000 -11 248 989

Summa Övriga externa kostnader -10 990 000 -12 464 000 -13 829 031

Summa Personalkostnader -19 527 000 -16 249 000 -15 649 235

Summa Kostnader - varor och personal -44 433 000 -39 929 000 -40 727 255

Resultat före avskrivningar 3 254 000 3 023 000 -70 996

Summa avskrivningar -174 000 -123 000 -249 461

Resultat efter avskrivningar 3 080 000 2 900 000 -320 457

Summa Finansiella intäkter och kostnader 216 000 0 1 192 627

Årets skattekostnad -645 000 -300 000 -600 020

Resultat efter skatt -464 000 0 272 150

STF, Förbundsmöte



TSAB - Budget 2020

BUDGET BUDGET UTFALL
2020 2019 2018

Intäkter
Webbanonser moms 25% 600 000 240 000 336 538
Prenumerationer moms 6% 1 180 000 1 180 000 1 059 805
Annonser momsfritt 8 950 000 8 750 000 8 925 728
Prenumerationer EU VAT 2 000 10 000 1 750
Prenumerationer export 4 000 27 000 3 497
Platsannonser 0 390 000 -2 192
Eftertext Köp och Sälj 300 000 0 332 005
Försäljning, utanför EU 0 0 49 834
Försäljning, EU 0 8 000 596 446
Öresutjämning 0 0 -5
Hyres Intäkter 0 96 000 40 000
Övriga intäkter 5 000 0 2 353

Summa Intäkter 11 041 000 10 701 000 11 345 759

Kostnader köpta varor och tjänster
Tryckningskostnader -880 000 -815 000 -859 377
Bildbyrå -20 000 -18 000 -41 703
Layout Formgivning -480 000 -450 000 -490 360
Distribution/porto -750 000 -750 000 -591 542
Annonsproduktion -350 000 -200 000 -261 652
Korrekturläsning -80 000 -80 000 -67 000
Frilans text -800 000 -800 000 -756 201
Frilans foto/illustration -350 000 -350 000 -325 291
Frilans A-skatt arvode 0 0 -3 500
Prenumerationshantering -265 000 0 -59 026

Summa Kostnader varor -3 975 000 -3 463 000 -3 455 652

Summa Övriga externa kostnader -3 468 000 -3 670 000 -3 072 310

Summa Personalkostnader -3 615 000 -4 306 000 -5 305 186

Summa Avskrivningar och Nedskrivningar 0 0 -2 136

Summa Finansiella intäkter och kostnader 0 -3 000 6 557

Summa Bokslutsdispositioner 0 0 390 484

Summa Resultat efter skatt -17 000 -741 000 -92 484
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Nominering  
Perioden 2019–2021 (fyllnadsval för 2020 och 2021) 
 
 
Förbundsstyrelsen   
 
Fyllnadsval efter Patrik Andrén, avgående i rollen som suppleant för TEV.  
 
 
Nominerad från TEV  Nathalie Wåhlin (suppleant)  
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Ombudskonferens 

 
Ombudskonferens 
Under förbundsmötet kommer det ingå en ombudskonferens. Den är planerad att pågå mellan 15.00-17.00 under 
förbundsmötet. Alla ombud och styrelsemedlemmar kommer delta i ombudskonferensens övning som kallas 
”budskapsgenerering”.  
 
Budskapsgenerering går till så att deltagarna får en förteckning över ämnen inom tandvård som media skrivit 
mycket om under en period. Utifrån den listan (se nedan) ska deltagarna i grupper diskutera vilka av dessa ämnen 
som de tycker att förbundet borde uttala sig om och driva i media. Målet med övningen är att komma fram till 3–4 
ämnen inom tandvård som förbundet ska arbeta med gentemot media. Listan kommer sedan kunna kompletteras 
med förslag på andra ämnen inom tandvård som förbundet borde driva i media enligt sina medlemmar. Målet är att 
förbundet sedan ska kunna arbeta strategiskt och proaktivt för att positionera sig i vissa viktiga och utvalda frågor. 
Under lunchen på förbundsmötet kommer alla deltagare att få information om hur budskapsgenereringen går till.  
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Behovet av att kunna jämföra priser
Frätskador på ungas tänder ökar

Karies och barn
Konsekvenser av tandlossning

Salva mot tandsprickning kan orsaka andningsuppehåll hos barn
tandhygienistutbildningen

Tandtråd
Tandvårdsbidrag

digitalisering och tandvård
Färre besök inom tandvården

språkkrav på utländska tandläkare
Fullmakt gäller inte vid tandvård

Hälsa och förebyggande tandvård
Tandläkare och övervinster

tandvård och hjälp att upptäcka misshandel
Tandvården har fortsatt högt förtroende

Enhetliga priser för receptbelagda mediciner
Fluortant och förebyggande tandvård

Tandläkare och regionala skillnader
Tandvård och riskkapitalister

Oseriösa tandläkare/tandvårdsmiss/kritik av tandläkare
Löf: vårdskador och anmälningar inom tandvården

Övervård bland tandläkare
Högkostnadsskydd för tandvård

Jämlik tandvård
Subventionerad tandvård

Tandvård för nyanlända
Gratis tandvård

Billigare tandvård
Tandläkarbrist

Antal utifrån medeltal

Lista: ämnen som media skrivit flest artiklar om under 2016-2018
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