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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 9 mars 2020 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjm: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén  Jeanette Falk 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch, ej p 27-32 
Peter Schulz  Lena Lobelius, p 8, 18 
Per Vult von Steyern Jonas Nordvall, p 13 
Elias Naia Mansouri, p 1-15 Jeanette Reinbrand, p 10, 11, 17-21, 23 
     
  

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla mötesdeltagare välkomna.  
 
Chaim tar upp utbrottet av coronaviruset (covid-19). Inom tandvården, liksom hälso- och 
sjukvården finns en oro över att handskar och handsprit kommer att ta slut, och utbrottet 
påverkar patientsäkerheten och arbetsmiljön. Förbundet och kursverksamheten har fått 
frågor kring coronaviruset. Ska förbundet agera? I så fall hur? 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 

Beslut:  Sveriges Tandläkarförbund ska gå ut med information om coronaviruset till medlemmarna 
genom att länka till myndigheters hemsidor, framför allt till Folkhälsomyndighetens 
utbrottssida om coronavirussjukdomen (covid-19). 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Per Vult von Steyern utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs med tillägg Avtackning, under punkten 31 Övriga frågor.   
 

 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)   
 
 

7. Verksamhetsplanering: Förbundets policydokument, utse ansvariga 2020 
  

Föreligger lista över Sveriges Tandläkarförbunds policydokument och förslag på handläggare 
från kansliet och kontaktpersoner i förbundsstyrelsen för respektive policydokument för 
2020. Bilaga 1. 
 

 Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 
Beslut:  Förslaget på handläggare från kansliet och kontaktpersoner i förbundsstyrelsen för 

respektive policydokument för Sveriges Tandläkarförbund för 2020 godkänns. 
 
 

8. Verksamhetsplanering: Förbundets mediastrategi inkl kostnader 
 

Lena Lobelius föredrar förbundets mediastrategi och specifikt två alternativ kring att 
producera korta filmer inklusive tre debattartiklar. 
 

 Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Beslut:  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till mediastrategi för Sveriges tandläkarförbund för 

2020–2022 och beslutar enligt förslag två i strategin när det gäller produktion av filmer och 
debattartiklar; 

 
 Kansliet uppdras att producera två korta filmer. Den ena handlar om preventiv tandvård, om 

vikten av förebyggande tandvård/hur man sköter sina tänder. Den andra filmen ska visa 
”goda exempel på tandvård” och kommer bestå av fyra korta sekvenser, exempelvis 
presentation av varje riksförening. Båda filmerna filmas och redigeras av produktionsbolag. 
Kansliet skriver manus, skapar storyboards, planerar inspelningsplats, medverkande med 
mera. Filmerna ska rikta sig till allmänheten, medlemmar, icke-medlemmar och ska spridas i 
sociala medier. 

 
 Kansliet uppdras att utöver dessa filmer producera tre debattartiklar, två ska skrivas av en 

extern skribent. Skribenten arvoderas med 3500 kronor för en artikel på ca 3000 tecken. Den 
tredje debattartikeln ska skrivas av kansliet. 

 
 

9. Verksamhetsplanering: Representation i externa organ 2020 
 
Föreligger beslutat förslag till representation i externa organ 2020 från mötet den 27–28 
januari med tillägget av Patrik Andrén under ”Plattform för Jämlik hälsa och vård” och 
”Nationella programområden (NPO); Tandvård, Kunskapsstyrning, Psykisk hälsa”. 
 

Beslut:  Det reviderade förslaget till representation i externa organ 2020 godkänns. Bilaga 2.  
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10. Verksamhetsplanering: Etikkommitténs verksamhetsplan 2020 
 
Föreligger förslag till verksamhetsplan för Etikkommittén för verksamhetsåret 2020. Jeanette 
Reinbrand föredrar ärendet. 
 

Beslut:  Etikkommitténs verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 godkänns. 
 

 

11. Förslag till verksamhetsberättelse för 2019 
 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse inklusive förbundets organisation och 
bemanningen på kansliet. 
 

Beslut:  Förslaget till verksamhetsberättelse för 2019 godkänns. 
 
 

12. FDI i Shanghai, september 2020  
 

Beslut:  Punkten bordläggs. 
 
 

13. Förbundsmöte 4 december 2020: Förslag till ombudskonferens om obligatorisk 
fortbildning 
 
Jonas Nordvall föredrar ärendet.  
 

Beslut:  Följande förslag på upplägg av ombudskonferens om obligatorisk fortbildning godkänns med 
tillägget att ämnet ska presenteras på ett mer neuralt sätt; 

• Utgå från fortbildningsrådets modell.  

• Låta ombuden få en insikt om syftet och tänket kring modellen.  

• Diskussioner kring vad som krävs för att uppfylla målet mot en validering.  

• Fördelar och nackdelar.  
 

Uppdras åt Jonas Nordvall att inkomma med ett nytt reviderat förslag till ombudskonferens 
om obligatorisk fortbildning till styrelsemötet den 26 augusti. 
 
 

14. Ekonomi: Hantering av hyreskontrakt på Österlånggatan 
 
Föreligger underlag från Martin Karlgren. Förbundets nuvarande hyreskontrakt på 
Österlånggatan 43 löper under perioden från 2019-01-01 till 2021-12-31. Avtalet ska sägas 
upp nio månader före periodens slut, annars förlängs det med tre år. Ska förbundet titta 
efter andra lokaler och hitta något intressant innan nuvarande kontrakt behöver sägas upp så 
bör den processen starta senast under hösten 2020 för att kunna ha något alternativ klart 
innan en eventuell uppsägning av nuvarande kontrakt ska ske. 

 
Beslut:  Uppdras åt kansliet att under hösten 2020 förhandla om en förlängning på tre alternativt fem 

år av nuvarande hyreskontrakt.  
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Uppdras åt kansliet att se över möjligheten att hyra ut tomma kontorsrum.  
 

 

15. Ekonomi: Behov av eget kapital i förbundet (konfidentiellt) 
 
 

16. Ekonomi: Preliminär årsredovisning för STF och dotterbolaget TSAB 2019 
(konfidentiellt) 

 
 

17. Framtidens tandläkare  

 
Kansliet är nu i slutfasen av arbetet med rapporten ”Framtidens tandläkare 2019. En 
enkätundersökning om grundutbildning och arbetsliv”. 

  
 Jeanette Reinbrand är föredragande. 
 
Beslut: Styrelsen kan inkomma med inspel till rapporten inom nära framtid. 
 
 

18. Dialogscenen på Riksstämman 2020 - utkast 

 
Lena Lobelius är föredragande. Förslag på titel på förbundets program på dialogscenen är 
utifrån tidigare diskussion ”Hur får vi ett hållbart arbetsliv som tandläkare?”. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel gällande ämne och förslag på deltagare. Förslag 
på medverkande på scenen från förbundsstyrelsen är Chaim Zlotnik, Urban Alsenmyr och 
Patrik Andrén, samt utöver det önskas yngre nyutexaminerade tandläkare. 

 
Beslut: Uppdras åt Lena Lobelius att fortsätta planeringen av förbundets program på dialogscenen 

på Riksstämman 2020, samt att rubriksätta programmet i en mer positiv anda.  
 
Uppdras åt Lena Lobelius att tillfråga John Bratel om han vill vara moderator.  
  

 

19. Informellt möte med utredningen Jämlik tandhälsa den 18 februari 
 
Föreligger rapport från möte med utredningen Jämlik tandhälsa den 18 februari. 

 
Chaim Zlotnik berättar om mötet som han och utredare Jeanette Reinbrand hade med 
sekretariatet för utredningen, bland annat med huvudsekreterare Martin Färnsten. Det var 
ett informellt möte på initiativ av sekretariatet.  

 
 

20. Protokoll från NPO Tandvård den 29 januari 
 
Föreligger protokoll från möte inom NPO Tandvård den 29 januari för kännedom. 
 



  Protokoll 2/2020  
 

5 
 

Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
 

21. Dialog om kompetensförsörjningen vid de odontologiska lärosätena den 13 
mars 
 
Föreligger brev från prefekter och dekan vid de fyra lärosätena och gemensamt skriven 
debattartikel i Svenska Dagbladet ”Akut läge för tandläkarutbildningen” kring 
kompetensförsörjning och att bristen på disputerade lärare kan komma att äventyra 
kvaliteten och examinationsrätten för tandvårdsutbildningarna. De önskar ett möte med 
förbundet och förbundsstyrelsen har bjudit in till ett möte den 13 mars.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar problematiken och tankar inför mötet. 
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att ta fram underlag i frågan om ett nytt lärosäte med 
tandläkarutbildning i Jönköping.  

 
 

22. Nominering av bedömare arbetsliv examenstillståndsprövning 2020 
 

Föreligger inbjudan från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera bedömare med 
kunskap och erfarenhet från arbetslivet utanför högskolan inför kommande prövningar 2020 
om tillstånd att utfärda examen. Det har bland annat inkommit en ansökan från Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping om tillstånd att utfärda tandläkarexamen. 
 
Syftet med prövningarna är att granska och bedöma om den planerade utbildningen har 
förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Dessa krav 
inkluderar såväl vetenskapliga aspekter på utbildningen som studenternas och arbetslivets 
perspektiv på densamma. 
 
Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma utbildningens förutsättningar utifrån 
de aktuella kraven, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt innebär 
det senare att ämnesexperter från universitet och högskolor särskilt bevakar de 
vetenskapliga förutsättningarna, studenter/doktorander bevakar inflytandefrågor och 
arbetslivsföreträdarna beaktar hur väl den utvärderade utbildningen säkerställer 
studenternas/doktorandernas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar. 

 
Beslut: Uppdras åt Chaim Zlotnik att kontakta Hans Göransson och fråga om han vill vara bedömare/ 

arbetslivsföreträdare vid examenstillståndsprövning 2020 gällande utfärdande av 
tandläkarexamen på högskolan i Jönköping. 

 
 

23. Tandläkare utbildade utanför EU/EES - medlemskap i STF. Omvärldsanalys 
 

Föreligger en översiktlig redovisning av kansliets kartläggning av hur andra 
professionsförbund med legitimationsprocess hos Socialstyrelsen hanterar gruppen 
utlandsutbildade utanför EU/EES som inte har svensk legitimation. Svar har inkommit från 
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Sveriges läkarförbund, Sveriges Tandhygienister, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges 
Farmaceuter, Sveriges Psykologförbund och Dietisternas Riksförbund. 
 

 Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. 
 

Chaim Zlotnik berättar att han och Peter Schulz efter dagens styrelsemöte ska träffa 
representanter från Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES, UTUL. 

 
Beslut: Kartläggningen av hur andra professionsförbund med legitimationsprocess hos 

Socialstyrelsen hanterar gruppen utlandsutbildade utanför EU/EES som inte har svensk 
legitimation läggs till handlingarna. 
 
 

24. Rapport från ST-rådets möte den 27 februari 
 
Gunilla Carlsson informerar från möte med ST-rådet den 27 februari. Gunilla berättar bland 
annat att Susanne Bergman är ny samordnare för ST-rådet och att ett nytt fristående råd har 
inrättats. Det nya Nationella vårdkompetensrådet är ett samverkansforum mellan regioner, 
kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och UKÄ. Rådet har 14 ledamöter och administreras av 
Socialstyrelsen.  
 
Gunilla Carlsson meddelar också att när det gäller specialitet på europanivå så behöver 
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi fortsätta sitt påverkansarbete.  
 

Beslut:  Uppdras åt Jeanette Falk att kontakta ordföranden i Svensk förening för Parodontologi och 
Implantologi och ge feedbacken från ST-rådet; att föreningen måste fortsätta sitt 
påverkansarbete när det gäller specialitet på europeisk nivå.  

 
 Jeanette Falk uppdras också att kontakta Patricia De Palma i frågan om specialitet på 

europanivå. 
 
 

25. Tandläkartidningen: Lägesrapport 
 
Hilda Zollitsch rapporterar från Tandläkartidningens verksamhet och redovisar resultatet av 
annonsförsäljningen som visar på en ökning av intäkterna. Det har skett en stor ökning av 
platsannonsintäkter jämfört med början av 2019 och totalt har annonsintäkterna ökat med 
12 procent. Hilda berättar att nästa nummer blir ett temanummer om ”Vetenskap och 
beprövad erfarenhet”, samt att de arbetar med ett kommande tema kring arbetsmiljö. En 
läsarundersökning planeras att genomföras i april.  
 
 

26. Rapport från förbundet, ordförande/kanslichef 
 
Chaim Zlotnik berättar att den nya kanslichefen Jenny Måhlgren nu är på plats. Jenny 
berättar att hon varit på kansliet i en vecka och att hon under kommande vecka kommer att 
avsätta tid för enskilda samtal med varje medarbetare.  
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Chaim Zlotnik berättar att Gunilla Nordenram, som blev utnämnd till hedersmedlem på 
förbundsmötet 2019, har avlidit. 
 
Chaim Zlotnik rapporterar från möte med Optikerbranschens VD.  
 
Chaim Zlotnik och Jeanette Falk informerar om Internationella Munhälsodagen den 20 mars. 
I år samarbetar förbundet med Karolinska Institutet (KI) och det blir en lunchföreläsning på 
lärosätet med tandläkare Georgios Tsilingaridis, avdelningschef och övertandläkare på KI, 
som presenterar resultat och data från det svenska Rinkebyprojektet. 
 
Jeanette Falk rapporterar från Sacos kanslichefsmöte och informerar om nya nätverk på Saco 
som resultat av deras nätverksöversyn. Några nätverk kommer att vara digitala. Det kommer 
även ske en mer sluten kommunikation i forum/webbgrupper istället för via mejl. 
 
Jeanette Falk berättar att Elin Valentin har anställts som kurssamordnare och efterträder Pia 
Säävälä.  
 
Jenny Måhlgren berättar att avtackning av Jeanette Falk kommer att ske efter 
förbundsstyrelsens nästa möte, fredagen den 24 april. 
 
 

27. Rapport från Sacos framtidssmedja den 13 februari 
 
Föreligger rapport från Sacos framtidssmedja den 13 februari inklusive underlaget inför 
mötet. 
 
Chaim Zlotnik rapporterar från mötet som han och utredare Jeanette Reinbrand deltog på. 
Chaim berättar att förbundsstyrelsen välkomnas att göra inspel till Sacos pågående 
framtidsutredning, som framtidssmedjan är en del av. 
 

Beslut:  Rapporten från Sacos framtidssmedja den 13 februari läggs till handlingarna.  
 
 

28. Kanslirapport med kalendarium 
 
 Föreligger kanslirapport med kalendarium.  

 
 

29. Rapport från riksföreningarna 
 
Chaim Zlotnik berättar att Tjänstetandläkarna har anställt en ny ombudsman till sitt kansli.  
 
Patrik Andrén berättar att Tandläkare - Egen Verksamhet nyligen haft styrelsemöte.  
 
 

30. Rapport från Tandläkare-Sällskapet 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet. Per rapporterar bland 
annat att Riksstämman 2019 gav ett överskott på cirka en miljon kronor. Tandläkare-
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Sällskapet letar fortfarande efter en ledamot till STS riksstämmenämnd och uppmanar 
förbundsstyrelsen att inkomma med förslag.  

 
 

31.   Övriga frågor 
 

Information om avtackning av Jeanette Falk gavs under punkt 26. Avtackningen sker efter 
förbundsstyrelsens nästa möte, fredagen den 24 april. 

 
 

32.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 
 

 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  
 
 Per Vult von Steyern 
  
 
 


