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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 24 april 2020 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjm: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén Martin Karlgren 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch 
Peter Schulz Jonas Nordvall, p 1-7 
Patricia De Palma, ej punkt 1-5 Lena Lobelius, p 14 
Elias Naia Mansouri  
  
Utöver styrelsen:  
Ulrika Rebhan, representant från valberedningen 
Stefan Norell, auktoriserad revisor Grant Thornton, p 8-10 
 
Anmält förhinder: 
Per Vult von Steyern 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla mötesdeltagare välkomna till mötet. Särskilt hälsas 
Ulrika Rebhan från förbundets valberedning välkommen. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs. 
  

Föredragningslistan fastställs med tillägg från Patrik Andrén: Fråga från Kamrathjälpen,  
under punkten 20 Övriga frågor.  
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5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från förbundet inkl. kalendarium. Ordförande/kanslichef 
 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar att mycket har hänt i och med coronapandemin. 
Journalister hör av sig, så Chaim har medverkat en del i media - bland annat i en intervju i 
TV4 Nyheterna.  
 
Initiativ till nya möten har skett, till exempel så för ordförande och kanslichef samtal med de 
nordiska ländernas tandläkarförbund varannan/var tredje vecka. Digitala möten sker också 
med riksföreningarna. 
 
Kanslichef Jenny Måhlgren berättar att hon gärna tar emot löpande feedback på sina 
veckorapporter till förbundsstyrelsen, att de gärna får inkomma med förslag på saker som 
borde göras eller andra idéer kring verksamheten. Jenny ber att få återkomma om 
avtackningen av Jeanette Falk, som skulle ägt rum efter dagens styrelsemöte. 
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet håller på med en debattartikel. Artikeln handlar om 
att äldres munhälsa riskerar att försämras under coronapandemin, eftersom de som 
riskgrupp inte kan besöka tandvården. 
 
Föreligger kanslirapport med kalendarium. Jenny Måhlgren understryker att kalendariet är 
ett levande dokument och att många möten och evenemang hittills har fått ställas in.  
 

Beslut:  Kanslirapporten läggs till handlingarna. 
 

  

7. Fortbildningen: Lägesrapport 
 

Jonas Nordvall rapporterar om hur kursverksamheten påverkas av coronapandemin. 
Förbundet hann genomföra 23 planerade kurser i år fram till den 15 mars, och resultatet såg 
bra ut. Därefter har kurserna fått flyttas fram och några få har fått ställas in. 
Kursverksamheten ser över möjligheterna att kunna erbjuda digitala kurser och undersöker 
olika IT-lösningar för det. Så många som 27 kurser är i dagsläget framflyttade till i höst. Jonas 
berättar att kursverksamheten skär ner på kostnader, exempelvis har fortbildningsrådets 
internatmöte i augusti ställts in. 
 

 

8. Tandläkartidningen: Lägesrapport (konfidentiellt) 
 
 

9. Ekonomi: Utfall kvartal 1, Prognos 1, 2020 (konfidentiellt) 
 
 

10. Ekonomi: Förslag till årsredovisning för Sveriges Tandläkarförbund 
(konfidentiellt) 
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11. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)   
 
 

12. Hantering av marknadsföringsavtal (konfidentiellt) 
  
 

13. Hantering av policydokument 
 

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt möte den 27–28 januari 2020 att ge kansliet i uppdrag 
att se över tidsplanen för översynen av förbundets policydokument och att återkomma med 
ny plan för översyn till förbundsstyrelsens möte den 24 april. För att kunna föreslå en ny plan 
för uppdatering av policydokumenten vill kansliet höra efter hur förbundsstyrelsen resonerar 
kring ett antal frågor för att fånga förväntningar och syften med uppdateringen.  
Föreligger diskussionspunkter samt kansliets förslag på uppdaterat policydokument om 
tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning samt uppdaterad policy om 
tandläkarens grundutbildning. Ingen grundlig översyn har skett, men fakta- och språkliga 
korrigeringar har gjorts. 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet istället för Jeanette Reinbrands som inte kan närvara. 
 

 Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Beslut:  Förbundets policydokument ska uppdateras när behov uppstår. 
 
 Kansliet ska ha en aktiv dialog med ansvarig för respektive policy i förbundsstyrelsen för att 

inhämta kommentarer på policydokument. Policydokumenten Tandvårdens framtida 
personal- och kompetensförsörjning samt Tandläkarens grundutbildning ska, efter dialog med 
ansvarig styrelseledamot, fastställas på styrelsemötet den 10 juni. 
 
  

14. Dialogscenen på Riksstämman 2020 - utkast 
 
Lena Lobelius föredrar ärendet.  
 
Nytt förslag på titel på förbundets program på dialogscenen är ”Tandläkare är världens bästa 
yrke! - hur gör vi det hållbart?” 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 
Lena tackar för inspelen till den fortsatta planeringen av dialogscenen på Riksstämman. 
 
 

15. Fördelar och nackdelar med ett nytt lärosäte med tandläkarutbildning i 
Jönköping 
 
Kansliet fick på förbundsstyrelsens möte den 9 mars 2020 i uppdrag att ta fram underlag i 
frågan om en ny tandläkarutbildning på Jönköping University. 
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Den 15 mars 2020 skickade Jönköping University in ansökan om examensrättigheter för en ny 
tandläkarutbildning till regeringen. Parallellt med tandläkarutbildningsansökan har Jönköping 
University skickat in en ansökan om att få examenstillstånd på forskarnivå inom preklinisk 
vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap.  
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet istället för Jeanette Reinbrand som inte kan närvara. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 
Patricia De Palma framför att riksföreningen SOL önskar mer tid för att diskutera frågan med 
sina medlemmar. 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att ta fram en argumentationsbank och underlag för att kunna bedriva 
lobbyverksamhet i frågan, som till exempel att skriva debattartiklar.  

 
 

16. Möte med Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES, UTUL, 
den 9 mars 
 
Chaim Zlotnik och Peter Schulz rapporterar från möte den 9 mars med representanter från 
Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES, UTUL, som en information till 
styrelsen. Ingen samverkan är planerad. 

 
 

17. NPO Tandvård  
 
Jenny Måhlgren förtydligar NPO Tandvårds konstellation och möjligheten till medverkan för 
förbundet efter samtal med tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson.  
 
Regiondirektörerna utser en deltagare från varje region, och det är dem som tillsammans 
utgör NPO Tandvård. Det finns dock en möjlighet för förbundet att skicka in/lyfta frågor som 
vi vill att de ska diskutera. NPO Tandvård kan även bjuda in gäster till sina möten i mån av tid. 
Sveriges Tandläkarförbund är med på deras sändlista och vi får föregående protokoll.  
 
Kansliet föreslår att frågan om NPO tas med som en stående punkt på kommande 
styrelsemöte. Styrelsen ger förslaget bifall. 
 
 

18. Rapport från riksföreningarna 
 
Riksföreningarna rapporterar. 
 
Chaim Zlotnik, Tjänstetandläkarna, berättar att det är mycket arbete kring covid-19, många 
varsel och korttidspermitteringar. Inflöde av medlemmar, 50–70-tal nya medlemmar. Vissa 
kliniker stänger ner, andra fortsätter som vanligt.  
 
Patrik Andrén, Tandläkare - Egen Verksamhet, berättar att många korttidspermitterar, men 
mycket ovisshet kring hur det fungerar. TEV har fått några nya medlemmar. 
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Patricia De Palma, SOL, berättar att alla lärare måste lära sig digitala verktyg. Det är en hög 
arbetsbelastning på lärosätena då det kräver mycket extraarbete och många mår dåligt av 
situationen. Ett tätare samarbete mellan lärosätena, vilket är positivt. SOL kommer att ha 
styrelsemöte i maj, digitalt via Zoom. 
 
Elias Naia Mansouri, Studerandeföreningen, rapporterar från lokalföreningarna och 
undervisningssituationen på de olika lärosätena på grund av covid-19. Många frågor från 
studenterna. Viss oro över ett eventuellt förkortat sommarlov. Studerandeföreningens 
centralstyrelse kommer att ha Zoom-möten framöver.  

 
 

19. Rapport från Tandläkare-Sällskapet 
 
Talesperson Per Vult von Steyern deltar inte på mötet. 
 
Chaim Zlotnik och Jenny Måhlgren delger den information de har om Riksstämman 2020. 
Riksstämmenämnden har inte fattat något definitivt beslut om den ska genomföras eller inte. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
 

20.   Övriga frågor 
 

Fråga angående Kamrathjälpen.  
 
Patrik Andrén har fått en fråga från Hjälpfondsnämndens ordförande Margaretha Lindqvist 
om stiftelsen Kamrathjälpen skulle kunna få skjuta på avgiften till förbundet, dvs få en längre 
betalningsperiod, för att kunna dela ut mer pengar till medlemmarna.  

 
Förbundsstyrelsen diskuterar frågan och konstaterar att lösningar som inte får påverkan på 
förbundets ekonomi eller verksamhet kan hanteras av ansvariga tjänstemän. 

 
 

21.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar mötesdeltagarna och medger att han är imponerad av styrelsens 
förmåga att genomföra detta digitala möte med disciplin och att det ändå blev en bra 
diskussion. Chaim tackar även kansliet och dess tjänstemän för deras medverkan och avslutar 
mötet. 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  
 Urban Alsenmyr 


