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Förslag till mötesregler 
 
1. Förbundsmötets förhandlingar 
  

Mötet är öppet för STFs riksföreningars medlemmar om mötet inte bestämmer 
annorlunda. Även åhörare behöver anmäla sig för att få tillgång till mötet. 

 
Förbundsmötet är STFs högsta beslutande organ och består av ombud från 
riksföreningarna. 
 
Till ombud kan endast medlem av riksförening utses. 
 
Ombud anmäls senast den 24 november. Riksföreningen kallar själv in ersättare 
och anmäler detta till förbundet. 
 
Mötet sker via video i Zoom där ombuden talar och syns under mötet. VoteIT är 
där ombuden kommer yrka/lägga förslag och rösta under mötet.  

 
2. Justering av röstlängd m m 
  

Varje ombud har en röst.  
 

 Anmälan om att suppleant ersätter ordinarie ombud om så sker på mötet ska 
detta muntligen lämnas till mötespresidiet. 

 
 Röstlängden kommer fastställas i VoteIT med de antalet ombud som är 

registrerade i systemet.  
 
 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 i plenum.  
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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 läggs på respektive dagordningspunkt i VoteIT. 
 
 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 knappen ”sätt upp mig” under varje 

dagordningspunkt. 
 
 STFs ordförande samt förbundsstyrelsens föredragande äger rätt att för visst 

ärende omedelbart erhålla ordet. Hen behöver då inte sätta upp sig på talarlistan 
utan begär ordet muntligt. 

 
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 på dagordningspunkter med ett förslag till beslut sker med omvänd 

acklamation. Mötesordförande ställer därmed frågan ”någon däremot” och finner 
vid tystnad bifall. I fall då mötet har två förslag som står mot varandra sker 
röstning i VoteIT. Voteringen/röstningen blir då sluten för samtliga i mötet.  

 
 Voteringsresultatet beräknas på avgivna röster.  
 
 Vid röstning gäller enkel majoritet utom i frågor där annorlunda stadgas. 
 
 Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
 Vid röstning i personval ska det antal som valet avses anges i röstningen.  

 
10. Reservation 

  
 Ombudet ska i anslutning till behandling av punkten på dagordningen meddela att 

hen har för avsikt att lämna in en reservation. Reservation mot mötets beslut ska 
lämnas skriftligen per mejl till mötessekreteraren senast 12 timmar efter mötets 
slut. Reservation ska innehålla uppgift om berört beslut, reservantens namn och 
riksföreningstillhörighet.    
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Verksamheten 2019 
 
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 7400 tandläkare och 
tandläkarstuderande medlemmar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, 
som samlar 700 000 akademiker i 21 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 
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 annonserade 160 kurser, varav ca 30 tvingades ställa 
in, på grund av för få bokningar. Antalet kursbokningar under året hamnade på ca 3000 
deltagare, likvärdigt med 2018. Kursprogrammet gavs ut i mars och oktober – och 
skickades till samtliga medlemmar och tandvårdskliniker.  
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Fortbildningen har förbättrat funktionaliteten på webben. Kursverksamheten 
marknadsförs även regelbundet på Tandläkartidningens medlemssidor samt i nyhetsmejl 
och annonser. Fortbildningsrådet 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 SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 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 som kallas kvalitetsbokslut. Pilotverksamheten syftar till att 
utveckla indikatorer och andra 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. 
Materialet bygger på statistik från olika delar av kursverksamheten med fokus på det 
som kan mätas ur kvalitetssynpunkt. Analysen ger förslag som blir nya verksamhetsmål 
och handlingsplan för 2020 och framåt. 
 
Fortbildningen deltog på Riksstämman i Älvsjö och delade ut tygkassar och bidrog till 
tipspromenadvinsten och kunskapstävlingen: kursdag respektive kursrabatter. 
 
Odontologisk Riksstämma & Swedental genomfördes den 13–15 november på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Temat för årets Riksstämma var Verksamhetsutveckling, där 
samverkan och hälsa var två viktiga ledord. I årets program sammanförde Svenska 
Tandläkare-Sällskapet myndigheter, organisationer, kliniker, specialister och forskare. 
Nytt för i år var temablock, där varje tema innehöll flera programpunkter. Bland annat 
temat om Dark Dent som belyste ekobrott och tandvårdsturism, tema Diabetes med 
föreläsningar under Världsdiabetesdagen och ett på temat Karies och kunskapsstyrning. 
Tandläkare-Sällskapet gjorde en favorit i repris med konceptet Future Lab – Health, som 
innehöll Demoyta, Dialogscen och en upplevelsedel. Alla deltagare inom Riksstämman & 
Swedental hade fri passering till ytan för att förstärka bryggan mellan fackmässan och 
föreläsningarna. I år tog Sällskapet fram en digital programbok. Anmälan hölls öppen till 
den 31 oktober.  
 
Totalt antal besökare blev 3496 deltagare, som fördelades på följande; Tandläkare 1224, 
tandsköterskor 1024, tandhygienister 389, tandtekniker 25 och studerande 354. 
 
I samband med den Odontologiska Riksstämman arrangerade Svenska Tandläkare-
Sällskapet en presslunch med smakbitar ur programmet. Målgruppen som bjöds in var 
journalister och skribenter som är engagerade i hälsofrågor och tandvård. Presslunchen 
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innehöll presentationer av Riksstämmans tre temaeftermiddagar. Intresset från press 
var störst när det gäller karies hos barn. Professor Gunilla Klingberg blev intervjuad om 
detta på invigningsdagens morgon i tv 4. Två skribenter från Folktandvården, en skribent 
från Dental 24 samt en journalist från ett hälsomagasin kom till presslunchen.  

 
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.  
 
 

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.  
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Förbundet har deltagit i Sacos seminarium gällande kompetensförsörjning. Förbundet 
har även föreläst om tandläkaryrket för ett nätverk av studievägledare.  
 
Kansliet har sammanställt enkäten Framtidens tandläkare som baseras på ett frågor till 
de tandläkare som avslutat sin grundutbildning de tre senaste åren. Enkäten ger svar på 
de nylegitimerades syn på grundutbildningen, fortbildningen, forskning och utbildning, 
den första tiden som tandläkare och framtiden som tandläkare. Resultatet visar bland 
annat att få svarande vill ha chefsbefattningar i framtiden och det råder stor osäkerhet 
bland de tillfrågade om de önskar vara verksamma tandläkare om 25 år.   
 
Tandläkarförbundet har tillsammans med Tjänstetandläkarna träffat representanter för 
tandläkare med examen utanför EU/EES för att diskutera vägen till svensk legitimation 
och medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. 

 
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. 
 



Sveriges Tandläkarförbund                                                                           Verksamhetsberättelse 2019 
 

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.  
 
Tandläkarförbundet deltog i konferens på SKR gällande vägen till svensk legitimation för 
tandläkare utbildade utanför EU/EES. 
 
Tandläkarförbundet deltog i möte på SKR om det nationella programområdet (NPO) 
Psykisk hälsa. Inom området finns följande nationella arbetsgrupper (NAG): Schizofreni 
och liknande tillstånd, Självskadebeteende, Ångest och depression, Missbruk och 
beroende, ADHD. Dessa fem arbetsgrupper gör vård- och insatsprogram (VIP) och dessa 
finns samlade på webbplatsen https://vardochinsats.se/. Det går att filtrera innehållet 
på till exempel Tandvårdsyrke. Dokumenten kan användas ute på arbetsplatserna. 
Informationen på sidan kommer att uppdateras kontinuerligt och det ska framgå 
varifrån kunskapen är tagen. På sidan kan man även lämna synpunkter på innehållet i 
programmen. Som profession kan man också ge länktips om man skrivit något, som ev 
får komma med på sidan. NPO Psykisk hälsa har nu kommit till implementeringsfasen, 
arbetsgrupperna kommer att finnas kvar.  

https://vardochinsats.se/
https://vardochinsats.se/
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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. 
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. 
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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.  
 
Förbundet deltar i arbetet med de Nationella Vårdriktlinjerna. 

 
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 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 SKR: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 SKR: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 befolkningen 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 
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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 
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. 
 
Tandläkarförbundet deltog i den nationella patientdagen som arrangerades av 
Patientnämnden i Region Stockholm och lyfte vikten av tandvården som en del av hälso- 
och sjukvården. 

 
8. Opinionsbildning, information och 

varumärke 
 
I år kom det 23 828 besökare till Sacos studentmässor i Stockholm mellan den 23-25 
november i Stockholm och under den 3 december kom 5 823 i studenter till Sacos 
studentmässor i Malmö. Sveriges Tandläkarförbund delade i år monter med Sveriges 
läkarförbund och Sveriges Psykologförbund. I Stockholm var det totalt 220 utställare och 
104 i Malmö. Studerandeföreningar hade två representanter på plats som tillsammans 
med personal från kansliet svarade på frågor om tandläkaryrket under mässan i 
Stockholm. I Malmö hade förbundet tyvärr ingen representant i år. 
 
Under förbundsmötet i december hölls en ombudskonferens. Ombudskonferensen 
genomfördes i form av grupparbete kring budskapsgenerering med syftet att förbundet 
ska arbeta strategiskt och proaktivt för att positionera Sveriges Tandläkarförbunds 
uppfattning i vissa utvalda frågor gentemot media. Ombuden diskuterade utifrån ämnen 
om tandvård som förekommit i media 2016-2018. Resultatet visade att många ombud 
ansåg att sambandet mellan hälsa och förebyggande tandvård är ett viktigt ämne att 
driva i media. För en del ombud handlar det om att förebygga karies hos barn, för andra 
att minimera effekterna av parodontit hos äldre. En annan fråga som många ombud vill 
driva är jämlik tandvård/tandvård för alla. Förtroendet för tandvården och hur 
tandläkarkåren uppfattas vill många ombud också att förbundet ska försöka påverka via 
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media. En mediastrategi för förbundet arbetas fram för att ett proaktivt arbete 
gentemot media ska påbörjas under 2020 och pågå under en treårsperiod. Efter det ska 
förbundet utvärdera resultatet i en mediaanalys. 
 
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 
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. 
 

http://www.tandlakarforbundet.se/
http://www.tandlakarforbundet.se/
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Resultatet av den genomlysning av annonsaffärsverksamheten och redaktionens 
arbetsformer som utfördes av konsultföretaget Media720 under 2018 sammanfattades i 
en presentation och ett PM med analyser och förslag till förbundsstyrelsen i januari 
2019. Analysen har varit vägledande för det fortsatta arbetet med att utveckla 
tidningens annonsförsäljning: Bland annat infördes en annonsplats i det digitala 
nyhetsbrevet som ny produkt våren 2019.  
 
Den 1 september inleddes samarbetet med annonsföretagen MediaKraft AB och Adviser 
Studio AB kring en mer aktiv försäljning av platsannonser än tidigare samt 
annonsadministration och fakturering. I samband med samarbetsstarten lanserades 
också en ny jobbsajt i en mer användarvänlig skepnad än den tidigare. Under hösten 
valde tidningens annonssäljare att avsluta sin anställning. Samarbetet med Mediakraft 
AB utvidgades därför från och med den 1 november till att också omfatta 
produktannonsförsäljningen i print och digitalt. All annonsförsäljning är därmed utlagd 
på externa samarbetspartners.  
 
Under året har Tandläkartidningen sett att deras ökade aktivitet på webben 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. Denna ökning, som tyder på att vi når ut till allt fler i annonsörernas 
målgrupper, är positiv för annonsförsäljningen. 
 
Tandläkartidningen stod 2019 som värd för det återkommande mötet mellan de 
nordiska tandläkarförbundens tidningsredaktioner, där för första gången även Islands 
redaktör deltog. Under 2019 har två mycket uppskattade nordiska vetenskapliga teman 
presenterats i Tandläkartidningen: Antibiotika, koordinerat av svenska 
Tandläkartidningen och Keramer, koordinerat av den norska redaktionen (Tidende).  

 
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. 
 
Tandläkarförbundet var representerade på Det norska Landsmötet den 31 oktober till 
den 2 november i Oslo. Temat för Landsmötet 2019 var hållbarhet. 
 
Den 3 november mötte Sveriges Tandläkarförbund Åländska tandläkare och utbytte 
erfarenheter om förutsättningar för tandvårdens utövande i respektive land. 
 
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 
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under General Meeting i Wien 24–26 maj och i Bryssel den 22 november. På mötet i maj 
diskuterades bland annat frågor om it inom tandvården och i november diskuterades ev 
konsekvenser av brexit.  
 
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 
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, Laila Abdallah 
Sacos internationella sekreterare och Sofia Wallström, generaldirektör på IVO. 
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 samt i möte kring Sacos framtidsutredning och framtidsspaning för 
organisationen inför kongressen 2021. 
 
Tandläkarförbundet deltog i Sacos högskolepolitiska forum i oktober, temat var – Hotet 
mot den fria akademin och demokratin. 
 
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 gav kansliet i uppdrag att se över förbundets 
arvoderingsprinciper vad avser pensionsavsättning för förtroendevalda. Förbundsmötet 
beslutade att höja styrelsearvodena med 30 % på den fasta delen som kompensation för 
tjänstepension. 
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11.2 Kansliet 
Kansliet har ca 20 personer anställda. De flesta av dessa arbetar med andra 
verksamheter än politiskt påverkansarbete. Kursverksamheten har fyra anställda, 
tidningen har sex anställda, ekonomi har fyra anställda som framför allt arbetar med 
kursverksamheten, Tandläkartidningen och Svenska Tandläkare-Sällskapet. Två anställda 
arbetar åt Svenska Tandläkare-Sällskapet och Kamrathjälpen. 
 
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 ny mobil telefonväxellösning i augusti. Under hösten har belysningen i de 
allmänna utrymmena på kansliet bytts ut och förstärkts, till en kostnad av 136 tkr. 

 
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. En del brister i ekonomisystemet har åtgärdats, men fortfarande 
saknas kvalitetssäkring och kortare åtgärdstider. 

 
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. Styrelsen anställde Jenny Måhlgren som ny kanslichef 
fr o m 2 mars 2020 då nuvarande kanslichef går i pension den 31 mars 2020. 
Ny utredare anställdes i december. Två personer med visstidsanställningar 
tillsvidareanställdes under året. 

 
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. Antalet tjänster bedöms 
vara tillräckliga. 
 
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 
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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 plan för den Internationella Munhälsodagen 2020 och det Nationella 
utbytesprogrammet. Studerandeföreningens förtroendevalda representanter deltog 
aktivt och representerade Studerandeföreningen i viktiga forum som Saco Studentråd, 
IADS och på de lokala lärosätena. Föreningen har under året deltagit på Sacos 
medlemsråd vid tre tillfällen samt IADS- kongressen i Tunisien i september.  
 
Centralstyrelsen har haft tre möten 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, men behov av flera 
mentorer finns fortfarande.  
  
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. 
  
De fyra lokalföreningarna har haft en hög aktivitetsnivå och arbetat mycket med 
utbildningsfrågor, studiesociala frågor samt kompetensutveckling.  
 
Under hösten arrangerades den Odontologiska Riksstämman där föreningen bland annat 
bidrog med en föreläsning för medlemmarna som handlade om karriär och tandvård 
utomlands, deltog i dialogscenen, bemannade tillsammans med förbundet 
Tandläkartorget och anordnade en sittning för Sveriges tandläkarstudenter där ca 350 
studenter deltog. 
 
Studerandeföreningen avslutade verksamhetsåret med ett årsmöte den 13 november 
där samtliga ledamöter närvarade. Centralstyrelsens samtliga tre propositioner röstades 
igenom och ändringar i arbetsordningen och stadgar fastställdes. Under 2020 kommer 
nya styrelsen bland annat arbeta med att ta fram en ny valprocess vilket förhoppningsvis 
ska förbättra processen. Elias Naia Mansouri, tidigare ledamot i Östra 
Studerandeföreningen, valdes till ny centralordförande och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.  
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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) 
 
Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp 
och injektionsbehandlingar, Ds 2019:20 (Socialdepartementet) 
 
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog, SOU 
2019:15, och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning, SOU 
2019:28 (Socialdepartementet) 
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Organisationen år 2019 

 

Förbundsmötet 
Björn Smedberg, talman  
Lars Hagerström, ersättare 
 

Förbundsstyrelsen  

Chaim Zlotnik, ordförande 
Peter Schulz, vice ordförande 
Urban Alsenmyr 
Gunilla Carlsson 
Peter Franzén  
Per Vult von Steyern 
Aylin Marinova, ständigt adjungerad 
Carina Bergman, suppleant 
Patricia De Palma, suppleant  
Isabel Brundin, 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 (t.o.m. Riksstämman i november) 
Annika Lindqvist (fr.o.m. september) 
Gunilla Sjögren Sandberg  
Inger Wårdh  
Ansv tjm: Kalle Brandstedt 

 
Hjälpfondsnämnden 
Margaretha Lindqvist, ordförande 
Ylva Aminoff 
Lars Ekdahl 
Daniel Halpern 
Lena Strimling 
Ansv tjm: Pia Kollin 

 
Specialist- och ämnesföreningar med associerat medlemskap 
Svenska endodontiföreningen Helena Fransson 
Svenska parodontologföreningen Ann-Marie Roos-Jansåker  
Svenska pedodontiföreningen Nina Sabel   
Svensk förening för bettfysiologi Per Alstergren    
Svensk förening för cariologi Hans Sandberg 
Svensk förening för oral protetik Karin Hammarlund 
Svensk förening för orofacial medicin Wivi-Anne Sjöberg 
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 
 
Alexandra Ioannidis Olsson, sammankallande 
Majid Ebrahimi 
Ulrika Rebhan 
Marina Sabelström-Ingwes 
Kurt Månsson, suppleant 
Kerstin Söderström, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk 
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Tandläkarnas Service AB 
 
Bolaget har haft följande styrelse: 
 
Chaim Zlotnik, 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 
Hans Sandberg, ordförande 
Andreas Cederlund 
Pernilla Larsson Gran  

 
Stipendienämnden 
Agneta Marcusson, ordförande 
Göran Kjellner 
Kåre Buhlin  
Pernilla Lif Holgersson 
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 (t.o.m. april/maj) 
Susanna Johansson, auktoriserad revisor Grant Thornton (fr.o.m. april/maj) 
 

Förbundskansliet 
 
Jeanette Falk, kanslichef  
 
Ekonomi 
Martin Karlgren 
Tina Nilsson  
Ann Nilsson  
Madeleine Lundberg  
 
Fortbildning 
Jonas Nordvall  
Pia Säävälä (fortbildningsrådet) 
Sofia Ekenberg  
Cecilia Karlsson  
Susanne Nordén (STS)  
 
Politik och utredning 
Kalle Brandstedt (t.o.m. 8/12) 
Lena Lobelius  
Pia Kollin (Hjälpfondsnämnden/Kamrathjälpen) 
Anna Ekmer 
 
Tandläkartidningen 
Hilda Zollitsch, chefredaktör  
Emilia Gabrielsson (t.o.m. 30/8) 
Carina Lööf Frohm 
Thomas Jacobsen 
Christer Johansson (t.o.m. 31/10) 
Anna Norberg  
Björn Klinge 
Janet Suslick  
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Representation i externa organ 2019 

 
Nationellt Kontaktperson/ansvarig  
  
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)  Henrik Toremalm (Saco-mandat 

till 2019-06-30) 
 
Socialstyrelsens Nationella Planeringsstöd  Peter Schulz, Urban Alsenmyr, 
för tandläkare och tandhygienister (NPS)  kansliet  
  
Framtidens Vårdkompetenser Peter Schulz, Urban Alsenmyr 
 
Vision e-hälsa 2025                       Kansliet 
 
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring Gunilla Carlsson 
(ST-rådet) för tandläkare, bistår Socialstyrelsen (FS-beslut 2018-06-13) 
 
Sacos ordförandemöte Chaim Zlotnik, Jeanette Falk 
Sacos kanslichefsmöte Jeanette Falk 
Saco Hälso- och sjukvård Chaim Zlotnik 
Sacos olika nätverk: utbildning och forskning, kansliet 
internationellt, information/kommunikation  
 
Rätt till vård-initiativet Etikkommittén, kansliet 
    
Plattform för Jämlik hälsa och vård  Chaim Zlotnik  
 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)  Chaim Zlotnik, kansliet 
 
FOLKHÄLSOSTRATEGIER 
Tandvård mot Tobak  Chaim Zlotnik, 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  Chaim Zlotnik, Jeanette Falk  
 
CED (Council of European Dentists)  Chaim Zlotnik, Jeanette Falk, 

kansliet 
 
CED (Council of European Dentists) Working Group;  Hans Göransson 
Dental Materials and Medical Devices  
 
Nordiskt ordförandemöte  Chaim Zlotnik, Jeanette Falk 
 
Skandinavisk Tandläkareförening   Chaim Zlotnik, Jeanette Falk 
 
Nordiskt kursnämndsmöte, i år Stockholm  Patricia De Palma, kansliet  
 
Styrelsen för Acta Odontologica Scandinavica  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*  
*FS-beslut 2018-10-02 
  
ADEE (Association for Dental Education in Europé) Bevakas via utsända handlingar, 

Studerandeföreningen 
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Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

2019 2018 2017 2016 2015
Huvudintäkter (Mkr) 47,0 40,7 19,2 19,7 19,3 
Årets resultat (Mkr) 1,6 0,3 -0,7 0,7 -1,1  
Soliditet (%) 87 83 27 70 71  

Grundkapital Stödfond Ändamåls-
bestämda 

medel

Balanserat 
kapital

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 000 11 773 192 30 835 151 -992 682 272 150 42 887 811
Disposition enligt förbundsmöte 272 150 -272 150 0
Gåvor 0
Ianspråktaget -55 000 -55 000
Årets resultat 1 564 374 1 564 374

Belopp vid årets utgång 1 000 000 11 773 192 30 780 151 -720 532 1 564 374 44 397 186

Till förbundsmötets förfogande står följande medel

Balanserat resultat -720 532
Årets resultat 1 564 374

843 842
Förbundsstyrelsen föreslår att 

till balanserat resultat överföres 843 842

Året inleddes med en ny mandatperiod med delvis nya ledamöter, bland annat en ny ordförande. Den stärkta ekonomin 
möjliggjorde att vi vid slutet av 2018 anställde en utredare som varit anställd under året.

Sveriges Tandläkarförbund med säte i Stockholm är den odontologiska professionens organisation, där förbundets ändamål 
är att tillvarata och utveckla medlemmarnas professionella intressen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 

Verksamheten

Främjandet av ändamålet

Förbundet arbetar brett med frågor som ligger i medlemmarnas intresse som, utbildning, forskning, tandvårdens personal-
försörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården. Under året har förbundet bland annat svarat på 7 utredningar och remisser.

Eget kapital

Förslag till resultatdisposition i Sveriges Tandläkarförbund

Flerårsöversikt

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Resultat och ställning
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Not 2019 2018

Medlemsavgifter 9 400 000 9 400 004
Nettoomsättning 1 35 966 488 30 451 213
Övriga rörelseintäkter 1 586 966 805 043
Summa rörelseintäkter 46 953 454 40 656 260

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader -26 199 522 -25 078 020
Personalkostnader 2 -18 435 545 -15 649 235

-194 394 -249 461

Summa rörelsekostnader -44 829 461 -40 976 716

2 123 994 -320 457

Finansiella poster

472 943 1 196 397
275 0

-1 577 -3 769
Summa finansiella poster 471 641 1 192 627

2 595 635 872 170

2 595 635 872 170

Skatter
-1 084 982 -600 020

Justering tidigare års skatt 53 721 0

1 564 374 272 150Årets resultat

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Resultat före finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgågnar

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
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Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
3 93 597 187 195

Andelslägenhet 4 400 000 400 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 493 597 587 195

Inventarier, verktyg och installationer 5 181 420 161 661
Summa materiella anläggningstillgångar 181 420 161 661

Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag 6 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 41 651 157 38 056 690
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 751 157 38 156 690
Summa anläggningstillgångar 42 426 175 38 905 546

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 354 549 2 735 929
Fordringar hos koncernföretag 8 2 033 765 2 578 946
Övriga fordringar 601 235 780 429
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 192 637 1 763 693
Summa kortfristiga fordringar 6 182 186 7 858 996

Kassa och bank
Kassa och bank 2 179 478 5 193 522
Summa kassa och bank 2 179 478 5 193 522

Summa omsättningstillgångar 8 361 664 13 052 518

SUMMA TILLGÅNGAR 50 787 838 51 958 065

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

BALANSRÄKNING

Webbsystem
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Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

42 887 812 12 217 473
Gåvor 0 30 398 188
Ianspråktaget -55 000 0

1 564 374 272 150
44 397 186 42 887 812

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 558 551 1 826 948
Skatteskuld 61 061 0
Övriga  skulder 379 119 1 078 205
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 391 922 6 165 100
Summa kortfristiga skulder 6 390 653 9 070 253

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 787 838 51 958 065

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

BALANSRÄKNING

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat
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Antal år
Immateriella anläggningstillgångar

Webbsystem 5
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

NOTER

Avskrivningar 
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Not 1 Nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form

2019 2018
Kursintäkter 30 470 984 25 440 212
Administrativ service 2 675 676 2 494 372
Administrativ service, dotterföretag 1 113 448 1 006 305
Marknadsföringsavtal 1 706 380 1 510 324

35 966 488 30 451 213

Not 2 Medelantalet anställda 2019 2018
Medelantalet anställda uppgår till 17 12

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 467 987 467 987
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 467 987 467 987

Ingående ackumulerade avskrivningar -280 792 -93 597
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 0 0
- avskrivningar -93 597 -187 195
Utgående ackumulerade avskrivningar -374 390 -280 792

Redovisat värde 93 597 187 195

2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 400 000 0
Årets förändringar 0 400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 000 400 000

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 903 059 1 001 957
Årets förändringar
- inköp 120 556 156 553
- försäljningar och utrangeringar -153 695 -255 451
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 869 919 903 059

Ingående ackumulerade avskrivningar -741 397 -934 582
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 153 695 255 451
- avskrivningar -100 796 -62 266
Utgående ackumulerade avskrivningar -688 499 -741 397

Redovisat värde 181 420 161 661

Not 3 Webbsystem

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

I bruttoresultatet ingår nettoomsättning med

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Not 4 Andelslägenhet
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Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1

Ingående ackumulerade uppskrivningar 99 999 99 999
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivning 99 999 99 999

Redovisat värde 100 000 100 000

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 38 132 737 11 377 094
Årets förändringar
- inköp 16 020 453 26 838 843
- försäljningar och utrangeringar -12 425 986 -83 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 727 205 38 132 737

Ingående ackumulerade nedskrivningar -76 048 -159 248
Årets förändringar 0 83 200
Utgående ackumulerade nedskrivningar -76 048 -76 048

Redovisat värde 41 651 157 38 056 689

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 578 946 898 558
Årets förändringar -545 181 1 680 388
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 033 765 2 578 946

Redovisat värde 2 033 765 2 578 946

Not 9 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

2019-12-31 2018-12-31
Belopp vid årets ingång 30 835 151 436 963
Tillkommande gåvor 0 30 398 188
Årets användning -55 000 0
Belopp vid årets utgång* 30 780 151 30 835 151

* Ändamålsbestämda medel ingår i det egna kapitalet. De fonder som ingår är:

Fond för Tandhälsobefr. insatser 201 220
STF 100-års fond 103 711
Fortbildningsr. Utv.fond 30 475 220
Totalt: 30 780 151

Not 10 Ställda säkerheter och eventualitetsförpliktelser

Not 6 Andelar i koncernföretag

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Förbundet har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har förbundet inga eventuella 
förpliktelser.

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
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Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Stockholm 2020-04-24

Chaim Zlotnik Urban Alsenmyr
Ordförande

Per Vult von Steyern Patrik Andrén

Gunilla Carlsson Peter Schulz

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse och vår granskningsrapport har lämnats 2020-

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Martin Artman Roland Svensson
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 kommer få en mycket negativ effekt på förbundets resultat och 
verksamhet under nya året, men att styrelsen inte kan bedöma hur stor. Framför allt är det kursverksamheten som 
drabbas av inställda och uppskjutna kurser. Det förvaltade kapitalet har säkrats genom att vikta om till räntebärande 
fonder. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till förbundsmötet i Sveriges Tandläkarförbund STF 
Org.nr. 802003-4248 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Tandläkarförbund STF för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Jag tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalde 
revisorernas ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen består av Rapporten Verksamheten 2019 (men 
innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende 
denna). 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
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inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

De förtroendevalde revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Sveriges Tandläkarförbund STF 
för år 2019. 

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. 
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2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (Mkr) 10,6 11,3 12,4 11,9 12,9 
Resultat efter finansnetto (Mkr) 0,0 -0,5 0,9 -0,2 -0,9  
Soliditet. Justerat EK/TK (%) 39 41 51 42 53 
Balansomslutning (Mkr) 7,3 7,2 6,5 6,2 4,9  

Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 892 148 -92 484 2 919 664
Disposition av föregående års resultat -92 484 92 484 0
Utdelning 0
Årets resultat -58 516 -58 516

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 799 664 -58 516 2 861 148

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande vinstmedel

Balanserat resultat 2 799 664
Årets resultat -58 516

2 741 148
Disponeras så att 

i ny räkning överföres 2 741 148

Under 2019 har bolaget arbetat med affärsutveckling och lagt ut annonshanteringen på externa parter, bla för att minska 
sårbarheten.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Tandläkarförbund (802003-4248).

Bolaget är framställningssamordnare för Tandläkarförbundets medlemstidning "Tandläkartidningen". Verksamheten består av 
layout, tryckning och distribution av tidningen. Under året har 12 utgåvor av tidningen framställts.

Annonsintäkter är den största intäktsposten. Den största finaniella risken i bolaget är att annonsörerna väljer andra kanaler. 
Trenden i tidningsbranschen är minskande annonsering, men Tandläkartidningen har klarat sig relativt bra. En bidragande 
anledning bör vara den starka marknadsställningen då tidningen når i princip alla tandläkare i Sverige.

Under året har säljaren slutat och bolaget har valt att lägga ut annonshanteringen på externt bolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 

Förändring Eget kapital

Förslag till resultatdisposition

Flerårsöversikt

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultat och ställning
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Not 2019 2018

Nettoomsättning 10 628 366 11 305 759
Övriga rörelseintäkter 0 40 000
Summa rörelseintäkter 10 628 366 11 345 759

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 1 -3 800 872 -5 305 186
Övriga externa kostnader -6 866 346 -6 527 962

-25 869 -2 136
Summa rörelsekostnader -10 693 087 -11 835 284

-64 721 -489 525

Finansiella poster

11 473 7 021
-5 268 -463

Summa finansiella poster 6 205 6 557

-58 516 -482 968

Bokslutsdispositioner
390 484

0 390 484

-58 516 -92 484

Skatter
0 0

-58 516 -92 484Årets resultat

Resultat efter finansiella poster

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat

Resultat före finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Förändring av periodiseringsfonder

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

RESULTATRÄKNING

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
2 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 94 930 2 136
Summa materiella anläggningstillgångar 94 930 2 136

Finansiella anläggningstillgångar  
Bostadsrätt 4 1 561 188 1 561 188
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 561 188 1 561 188

Summa anläggningstillgångar 1 656 118 1 563 324

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 203 723 2 169 464
Skattefordran 399 502 65 496
Övriga fordringar 5 62 668 3 066
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 489 100 027
Summa kortfristiga fordringar 2 688 382 2 338 052

Kassa och bank
Kassa och bank 2 983 536 3 263 165
Summa kassa och bank 2 983 536 3 263 165

Summa omsättningstillgångar 5 671 918 5 601 218

SUMMA TILLGÅNGAR 7 328 036 7 164 543

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

BALANSRÄKNING

Webbsystem

4 (9)



Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
6 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000
120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 799 663 2 892 147

-58 516 -92 484
2 741 147 2 799 663

Summa Eget kapital 2 861 147 2 919 664

Kortfristiga skulder

Förskott från kund 777 046 0
Leverantörsskulder 356 044 299 845
Skuld koncernbolag 2 033 766 2 578 946
Övriga  kortfristiga skulder 7 204 888 324 740
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 095 144 1 041 348
Summa kortfristiga skulder 4 466 888 4 244 879

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 328 036 7 164 543

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

BALANSRÄKNING

Aktiekapital

Årets resultat
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Tillämpade avskrivningstider                                                                                           Antal år
Immateriella anläggningstillgångar

Webbsystem 5
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

NOTER

Avskrivningar 

Redovisnings av prenumerationsskulden har under året ändrats från kontantprincipen till huvudregeln. I 
övrigt är principerna oförändrade jämfört med föregående år.
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Not 1 Medelantalet anställda 2019 2018
Medelantalet anställda uppgår till 3 4

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 429 750 429 750
Årets förändringar
- inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 429 750 429 750

Ingående ackumulerade avskrivningar -429 750 -429 750
Utgående ackumulerade avskrivningar -429 750 -429 750

Redovisat värde 0 0

2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 74 308 232 308
Årets förändringar
- inköp 118 662 0
- försäljningar och utrangeringar 0 -158 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 970 74 308

Ingående ackumulerade avskrivningar -72 172 -133 236
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 0 63 200
- avskrivningar -25 869 -2 136
- Återföring avskrivning försäljningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -98 040 -72 172

Redovisat värde 94 930 2 136

2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 1 561 188 1 561 188
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 561 188 1 561 188

2019-12-31 2018-12-31
Skattekonto 62 668 3 066

Bolaget är ett helägt dotterbolag tll Sveriges Tandläkarförbund (802003-4248)
Bolagets säte är Stockholm.

Antal aktier 1 000 st. med ett kvotvärde på 100 kr.

Not 2 Webbsystem

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

Not 5 Övriga fordringar

Not 3 Inventarier

Not 4 Bostadsrätt

Not 6 Aktiekapital
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Tandläkarnas Service AB
556154-8347

2019-12-31 2018-12-31
Skatteskuld 5 458 197 681
Moms 147 527 54 693
Källskatt personal 51 903 72 366

204 888 324 740

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31
Semesterlöner 195 327 265 200
Löneskatt pensionskostnader 339 542 355 116
Arbetsgivaravgifter 39 881 59 955
Övriga 520 394 361 076

1 095 144 1 041 348

Not 9 Ställda säkerheter och eventualitetsförpliktelser

Not 7 Övriga kortfristiga skulder

Företaget har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventuella förpliktelser.
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Tandläkarnas Service AB
556154-8347

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Stockholm 2020-

Chaim Zlotnik Peter Schulz
Ordförande

Urban Alsenmyr Gunilla Carlsson

Patrik Andrén Per Vult von Steyern

Jenny Måhlgren
Verkställande direktör

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse och vår granskningsrapport har lämnats 2020-

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Martin Artman Roland Svensson
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat och 
verksamhet under nya året, men att styrelsen inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och 
vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Verification

Transaction ID BJtz4vlY8-BJqGNveKU

Document TSAB Årsredovisning 2019.pdf

Pages 9

Sent by Susanna Johansson

Signing parties

Chaim Zlotnik chaim.zlotnik@tandlakarforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Peter Schulz peterschulz@telia.com Method: BankID SE Action: Sign

Urban Alsenmyr urban.alsenmyr@regionsormland.se Method: BankID SE Action: Sign

Gunilla Carlsson gunilla.carlsson@norrbotten.se Method: BankID SE Action: Sign

Patrik Andrén patrik.andren@tandlakarnaandren.se Method: BankID SE Action: Sign

Per Vult von Steyern per.vult@mau.se Method: BankID SE Action: Sign

Jenny Måhlgren jenny.mahlgren@tandlakarforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Martin Artman martin.artman@tele2.se Method: BankID SE Action: Sign

Roland Svensson roland.svensson@tandlakarforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Stefan Norell stefan.norell@se.gt.com Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to chaim.zlotnik@tandlakarforbundet.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to peterschulz@telia.com
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to gunilla.carlsson@norrbotten.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to per.vult@mau.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to patrik.andren@tandlakarnaandren.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to jenny.mahlgren@tandlakarforbundet.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to martin.artman@tele2.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to stefan.norell@se.gt.com
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 



E-mail invitation sent to urban.alsenmyr@regionsormland.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

E-mail invitation sent to roland.svensson@tandlakarforbundet.se
2020-04-24 15:15:27 CEST,

 

Clicked invitation link Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2020-04-24
15:17:30 CEST,IP address: 151.236.204.191

 

Document viewed by Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2020-04-24
15:17:30 CEST,IP address: 151.236.204.191

 

Document signed by Chaim Josef Zlotnik
Birth date: 1963/02/16,2020-04-24 15:18:12 CEST,

 

Clicked invitation link Peter Schulz
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36,2020-04-24
15:57:37 CEST,IP address: 217.78.25.100
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Tandläkarnas Service AB 
Org.nr. 556154-8347 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tandläkarnas 
Service AB för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Tandläkarnas Service ABs finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till Tandläkarnas Service AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av Sveriges 
Tandläkarförbunds rapport Verksamhet 2019 (men innefattar inte 
årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna). 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser  
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baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Tandläkarnas Service AB för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till Tandläkarnas Service AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 

 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den                2020 

 

 

Stefan Norell 

Auktoriserad revisor 
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Sveriges Tandläkarförbund                                                                             Lägesrapport jan-sept. 2020 
 

Verksamheten jan-sept. 
2020 - lägesrapport 
 
Det har varit ett speciellt år på grund av coranapandemin som har fått stora 
konsekvenser på förbundets verksamhet. Under mitten av mars ändrades 
förutsättningarna snabbt och för förbundets kursverksamhet fick de nya 
förutsättningarna en omedelbar påverkan. Du kan läsa mer om det under rubriken 
Fortbildning.  
 
Precis som för många andra verksamheter har året präglats av mer reaktivt arbete än 
den proaktiva verksamheten som var planerad. Förbundets arbete under pandemin var i 
första läget fokuserat på att, i den stora mängd information som fanns tillgänglig, 
sortera ut den information som var relevant och aktuell för Sveriges tandläkare. 
Tillsammans med ett tätt samarbete med riksföreningarna samlade vi all information på 
en egen del av förbundets hemsida. Vidare fokuserades förbundets arbete på att bidra 
till att bromsa tappet av patienter genom kommunikation till olika målgrupper genom 
uppmaning om att friska och symptomfria personer bör gå till tandläkaren för såväl 
planerade som akuta besök. Hur det påverkansarbetet genomfördes kan du läsa mer om 
under rubriken Opinionsbildning, information och varumärke. Ett delmål som 
förbundet satte upp för påverkansarbetet under pandemin var att få 
Folkhälsomyndigheten, att vid en av de då dagliga presskonferenserna, bekräfta att det 
är positivt att människor fortsätter att besöka tandvården. Det delmålet uppfylldes vid 
en presskonferens under början av juni.  

 
1. Utbildning 
 
1.1 Grundutbildning 
I maj publicerade förbundet rapporten ”Framtidens tandläkare”. Under hösten 2019 
genomfördes en enkätundersökning riktad mot nylegitimerade tandläkare. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på hur de nylegitimerade ser på sitt yrkesval, sin 
arbetssituation och sin grundutbildning. Undersökningen innehöll även frågor om de 
nylegitimerade tandläkarnas fortbildning, såväl när det gäller enstaka kurser som 
specialist- och forskarutbildning. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 
2001. 
 
Förbundsordförande och kansli hade i maj ett digitalt möte med representanter för de 
odontologiska lärosätena. Under mötet diskuterades frågor kopplade till 
personalutmaningar på landets tandläkarutbildningar, de statliga anslagen till 
grundutbildning och forskningens finansiering. Under mötet diskuterades också 
resultatet med avseende på grundutbildning och forskning i förbundets rapport 
Framtidens tandläkare. 
 
Förbundet skickade i maj in ett kortfattat svar på remissen ”Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50”. 
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I Tandläkartidningen nr 7 2020 publicerade förbundsstyrelsen genom ordförande Chaim 
Zlotnik ett inlägg med rubriken ”Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”. 
 
I juni uppdaterade förbundet sitt policydokument ”Tandläkarens grundutbildning”. 
 
Tandläkarförbundet nominerade förbundets tidigare ordförande Hans Göransson som 
bedömare av tandläkarexamen på Jönköping University. Hans Göransson antogs till 
gruppen. 

 
1.2 Fortbildning 
Tandläkarförbundets kursnämnder annonserade 154 kurser, varav ca 111 tvingades 
ställas in på grund av coronapandemin. Antalet kursbokningar under året hamnade på 
ca 835 deltagare, motsvarande summa var ca 3000 deltagare för 2019. Höstens 
kursprogram gavs ut i mars 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.  
 
Diplomkursgruppen har arbetat vidare med att tillse att diplomkurserna genomsyras av 
ST-utbildningarnas nya riktlinjer. 
 
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 SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har vidareutvecklats 
samt nya odontologiska ämnen fyllts på. 
 
Baserat på ett förslag från kansliet tog förbundsstyrelsen beslut om en pilotverksamhet 
inom kursverksamheten som kallas kvalitetsbokslut. Pilotverksamheten syftar till att 
utveckla indikatorer och andra mått som tillsammans med ekonomisk redovisning blir 
en samlad modell för analys och uppföljning. Rapporten presenterades för 
förbundsstyrelsen i januari. Materialet bygger på statistik från olika delar av 
kursverksamheten med fokus på det som kan mätas ur kvalitetssynpunkt. Analysen ger 
förslag som blir nya verksamhetsmål och handlingsplan för 2020 och framåt. 
 
Fortbildningsrådet fick även i uppdrag från förbundsstyrelsen att ta fram en affärsplan 
för kursverksamheten. Rapporten presenterades och godkändes på 
förbundsstyrelsemötet i augusti. Affärsplanen beskriver nuläget och framtiden fördelat 
kring områden som målsättning och aktiviteter, värdeerbjudande och kunder, marknad 
och konkurrenter samt organisation och styrning. 
 
Ett omställningsarbete inom kursnämnderna pågår med syfte att komplettera 
nuvarande fysiska kurser med ett anpassat digitalt kursutbud. 
 
Som en konsekvens av pandemin genomförs i år den Odontologiska Riksstämman i ett 
digitalt format. De begränsningar som pandemin innebär förhindrar möjligheterna för 
årets utställning Swedental.  
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Temat för årets Riksstämma är Hållbar tandvård. För en investerad 100-lapp har 
deltagaren möjligheten till fortsatt förkovring inom odontologisk vetenskap och 
pågående forskning under ett helt år i det digitala biblioteket, Riksstämman Play, där 
seminarierna samlas. Den 11–12 november inleds den digitala Riksstämman med en 
webbsänd invigning och prisutdelning och under de båda dagarna livesänds en varsin 
paneldebatt där Svenska Tandläkare-Sällskapet tillsammans med representanter från 
myndigheter, organisationer, experter och arbetsgivare i år lyfter två speciellt viktiga 
frågor som berör hela Tandvårdssverige - Tandvården i krisen den 11 november och 
Tandvårdens kompetensförsörjning den 12 november.  
 
Intresset för den digitala Odontologiska Riksstämman har varit stort hos arbetsgivaren 
och de flesta Folktandvårdsorganisationer och privata aktörer har försett sina 
medarbetare med inloggningsmöjligheter.  

 
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. 

 
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. 
 
Förbundet nominerade i april John Bratel, övertandläkare och vice ordförande i Svenska 
Tandläkare-Sällskapet, till Universitetskanslersämbetets bedömargrupp för Licentiat- 
och doktorsexamen inom området preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap på 
Jönköping University. John Bratel antogs till gruppen. 

 
3. Personalförsörjning 
 
Förbundsordförande och kansli hade i maj ett digitalt möte med representanter för de 
odontologiska lärosätena. På mötet diskuterades bland annat frågor kopplade till 
personalutmaningar på landets tandläkarutbildningar. 
 
Under våren uppdaterade förbundet sitt policydokument ”Tandvårdens framtida 
personal- och kompetensförsörjning”. 
 
Under hösten bidrog förbundet med material till Sacos produkter ”Yrken A-Ö” och 
”Framtidsutsikter”, vilka båda har till syfte att underlätta blivande studenters 
utbildningsval. 
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Under hösten bidrog förbundet också med underlag till Sacos representant i 
referensgruppen för regeringens Välfärdskommission, som bildades i början av året. Ett 
av Välfärdskommissionens prioriterade områden är en ”hållbar kompetensförsörjning 
och god arbetsmiljö i välfärdssektorn”. 
 
Under hösten besvarade förbundet frågor från Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 
inför deras bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvården och tandvården, som kommer att publiceras våren 2021. Förbundet skickade 
under hösten också in underlag till det nyligen bildade nationella vårdkompetensrådet, 
som har sitt kansli på Socialstyrelsen. En av rådets huvuduppgifter är att göra samlade 
bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven. 

 
4. Material, produkter och metoder 
 
I CED deltar Sveriges Tandläkarförbund genom representant i Working group Dental 
Materials Medical Devices där frågor kring dentala material och andra medicintekniska 
produkter hanteras. Sveriges Tandläkarförbund deltar genom Hans Göransson i 
arbetsgruppen. Verksamheten bedrivs för närvarande i huvudsak digitalt samt genom 
tjänstemännen på Brysselkontoret. Arbetsgruppen har haft två digitala möten. Fokus har 
varit frågeställningar kring det nya medicintekniska direktivet. Här har varit stora 
frågetecken kring hur genomförandet skulle fungera med tanke på de stora ändringarna 
i CE-märkningsreglerna och den begränsade tillgången till granskande organ som kan 
utfärda certifieringar. Genom beslut i EU-parlamentet har införandet senarelagts ett år, 
till 26 maj 2021. Det innebär inte att arbetet lagts till vila men bransch och myndigheter 
har haft lite mer tid att arbeta igenom processen och det kommer att vara bättre 
förutsättningar att införandet av det nya direktivet kommer att fungera väl.  
När det gäller utredningsarbetet och beslutsprocessen kring nedfasning och möjlig 
utfasning av amalgam inom EU är Sveriges deltagande i diskussionerna betydelsefullt. 
Sverige använder inte längre amalgam som fyllningsmaterial men kan bidra med 
erfarenheter från vår egen nedfasningsperiod. Sverige delar också utmaningen med 
övriga EU att hantera amalgamhaltigt avfall i våra vattenledningar, så amalgamfrågan 
kommer att vara av intresse även för oss inom överskådlig tid. Andra frågor gruppen 
arbetar med är konsekvenserna av den klassificering av kobolt som carcinogent som 
skett och vilken betydelse detta får för tandvården. Sveriges Tandläkarförbund har 
kunnat bidra med att förmedla material från svenska forskare om kobolt-kromlegering i 
munhålan. Eventuell betydelse för svensk tandvård är osäker men vi följer frågan. 
Tandblekning, där vi följer utvecklingen i olika länder och ser att kosmetikbranschen på 
många ställen börjar använda andra blekningsmetoder för att runda begränsningarna 
kring väteperoxid. 
 
I standardiseringsarbete deltog Sveriges Tandläkarförbund genom Ulf Örtengren i 
kommittén SIS/TK 327 Tandvård, i vilken Ulf sedan 2006 är ordförande. Verksamheten 
under året präglades av den rådande covid-19-situationen på så sätt att alla fysiska 
möten, nationella som internationella ställdes in och ersattes där så varit möjligt av 
internetbaserade sammankomster. Nationellt innebar det inte några problem eftersom 
kommittén sedan tidigare är van vid mötesformen, normalt är två av fyra möten per år 
digitala. Kommittén består av representanter från företag, landsting, universitet samt 
andra intresseorganisationer. TK 327 handhar alla standardiseringsärenden som 
omfattar produkter vilket reflekteras av de ca 180 standarder som finns inom området. 
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En stor del av verksamheten är således inriktad mot revision av samt utarbetande av nya 
standarder. Hittills under 2020 har kommittén arbetet med och fastställt ca ett 20 tal 
standarder. Sverige har också utarbetat ett förslag till ny standard inom området 
”material för indirekt och direkt pulpöverkappning”. Detta har varit ute på röstning 
bland medlemsländerna med positivt resultat och Sverige har genom Ulf Örtengren satt 
igång arbetet med utformningen av denna standard. Om ekonomin tillåter kommer 
troligen Sverige att få sekretariatet för detta arbete vilket skulle vara positivt. 
Övrigt arbetar gruppen med rekrytering och spridning avseende kunskap och nyttan av 
standarder, något som i dag är än mer väsentligt med anledning av implementeringen av 
nya medicintekniska regelverket MDR 745/2017. I samband med detta kommer arbetet 
med revision av de harmoniserade standarderna 1639-42 troligen att påbörjas på CEN 
nivå 2021. ISO/TC mötet i San Diego blev inställt men en del arbetsgruppsmöten samt 
plenarmötet hålls internetbaserat. Värt att nämna kan vara att man nu arbetar fram en 
ny standard avseende krav för ögonskydd vid ljushärdning. 
 
I kommittén SIS/TK TK 340 Implantat och biologisk säkerhet deltog Sveriges 
Tandläkarförbund också genom Ulf Örtengren. I denna grupp bestående av flera olika 
intressenter från både företag och myndigheter, är Ulf medlem som expert med 
speciellt intresse riktat mot nanopartiklar samt biologisk utvärdering. Gruppen arbetar 
med samtliga delar av standarderna 10993 del 1-22. Gruppen hade ett möte under året 
och störst verksamhet ligger dels på utarbetande av ersättning för djurförsök när det 
gäller allergiska reaktioner mot medicintekniska produkter, man arbetar med att få fram 
säkra och valida metoder utan att använda djur för detta, dels på utarbetande av 
förbättrade bedömningsmetoder och krav avseende riskbedömning av medicintekniska 
produkter. Detta är en följd av de hårdare kraven både från FDA men också i nya MDR. 
Dock har processen stött på problem eftersom de olika parterna internationellt har lite 
olika intressen i processen. Arbetet inom bägge dessa fokusområden kommer att fortgå 
under nästa år. Ulf Örtengren ska för gruppens räkning arbeta mer under kommande 
året med kartläggning av nanopartiklar och den litteratur som skrivits hittills avseende 
riskerna med dessa partiklar när det gäller medicintekniska produkter. 
 
I standardiseringsarbete gällande patientdelaktighet i personcentrerad vård (SIS/TK 602) 
deltog Sveriges Tandläkarförbund genom Hans Göransson i kommittén med arbete för 
en standard angående patientmedverkan i personcentrerad vård. År 2020 avslutades 
arbetet och Standard SS:EN 17398:2020 Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - 
Minimikrav för personcentrerad vård är nu publicerad på svenska och engelska. 
Personcentrerad vård är ett begrepp som används i många sammanhang och det har 
varit angeläget när det togs fram en standard för minimidelaktighet för patienterna att 
säkerställa att denna inte innebar att små vårdgivare stängdes ute från möjligheten att 
referera till begreppet. Standarden har delvis genom Sveriges Tandläkarförbunds 
påverkan fått en utformning som är mindre sjukhuscentrerad och som även beaktar de 
små vårdgivarnas förutsättningar. En standard är frivillig att följa och ingen lag så ingen 
vårdgivare blir tvingad att agera på ett visst sätt, däremot definieras förutsättningarna 
för att marknadsföra sig med begreppet personcentrerad vård. 
 
Förbundet skickade i april in ett remissvar gällande av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s 
förordningar om medicinteknik – del 2. 
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5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete 
och etik 

 
Under våren, sommaren och fortsatt under hösten uppmärksammade förbundet frågan 
om tandvård för den äldre delen av befolkningen (”70-plussarna”). I maj hade 
förbundets kansli och ordförande ett digitalt möte med socialminister Lena Hallengren 
och representanter från Socialdepartementet. På mötet lyfte förbundet frågan om 
risken att tandvård för den äldre delen av befolkningen nedprioriteras i och med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad rörlighet i samhället för 
denna grupp. Möjliga lösningar för gruppen 70-plus att besöka tandvården diskuterades. 
Även frågan om vikten av tandvård på äldreboenden diskuterades. 
 
I maj träffade förbundets kansli och ordförande Socialstyrelsens odontologiska grupp för 
att tala om tandvården under covid-19. Med tanke på den stora minskningen av antalet 
tandläkarbesök hos gruppen 70-plus som skedde under våren lyfte förbundet bland 
annat frågan om tydligare rekommendationer för 70-plussare och personer i 
riskgrupper. En annan fråga som lyftes var hur man ska prioritera bland patienter när 
”vårdskuldsfrågan” blir aktuell när tandvården öppnar upp igen. Ytterligare ett ämne 
som diskuterades var användningen av aerosol. Socialstyrelsen meddelade att de har 
publicerat ett informationsmaterial på sin webbplats och att man utreder frågan vidare. 
Under mötet påpekade Tandläkarförbundet även vikten av att tandvården för äldre inte 
glöms bort när satsningar görs på äldrevården, dels i och med de brister i äldreomsorgen 
som tydliggjorts under coronapandemin, dels i och med det av regeringen tidigare 
beslutade ”Äldreomsorgslyftet”, som innebär nya möjligheter till kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal. Mötet hölls digitalt. 
 
I maj skrev förbundet en debattartikel som handlade om de äldres tandvård i och med 
rörlighetsrestriktionerna under coronapandemin. Artikeln som undertecknades av 
förbundets ordförande publicerades i Dagens Nyheter.  
 
I juni skrev förbundet ytterligare en debattartikel, även den undertecknades av 
förbundets ordförande. Artikeln publicerades i Aftonbladet med titeln ”Låt inte corona 
hindra – gå till tandläkaren”. Artikeln tog upp problematiken med minskade antal 
tandvårdsbesök under våren, särskilt för gruppen ”70-plus”, samt att den uppsökande 
verksamheten i form av mobila tandvårdsteam avstannat på grund av besöksförbuden 
på äldreboenden. Några av budskapen som förbundet ville förmedla var att gruppen 70-
plus ska kunna känna sig trygga att besöka tandläkaren och att tandläkarkåren i Sverige 
är mycket kompetenta och vana att hantera smitta i arbetet. Förbundet påpekade att 
uppskjutna tandvårdsbesök på lång sikt kan leda till mer omfattande och kostsamma 
åtgärder. Även tandhälsans koppling till allmänhälsan togs upp i artikeln.  
 
Genom Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bevakas etiska frågor inom tand-
vården. Tandläkarförbundets etikkommitté genomförde t.o.m. september månads 
utgång fem träffar. Etikkommittén återupptog under våren sitt arbete med att 
producera en ”Etikkortlek”; en kortlek med etiska dilemman kopplat till tandvården. 
Tanken är att kortleken kan bidra till den etiska diskussionen ute på arbetsplatserna. 
Kortleken planeras kunna distribueras i början av 2021. 
 
Under våren bidrog Etikkommittén med en text om etiska frågeställningar som 
aktualiserats av covid-19, och som publicerades på förbundets webbplats. 
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Etikkommittén förberedde under året också inför sitt seminarium på årets Riksstämma 
med titeln ”Från troll till välfärd”. Seminariet är en diskussion utifrån Försäkringskassans 
utredning om bedrägeri vid utnyttjande av tandvårdsstödet och tandläkarkårens ansvar 
för välfärden. 
 
Etikkommittén påbörjade under året planeringen av Etikdagen 2021, som kommer att 
hållas i Stockholm i mars. Temat för dagen är ”Civilkurage och visselblåsning i 
tandvården”. Etikkommittén annonserade under hösten möjligheten att nominera till 
Tandläkarförbundets etikpris, vilket Etikkommittén administrerar. Priset delas ut på 
Etikdagen 2021. 
 
Sveriges Tandläkarförbund medverkade i det nationella E-hälsonätverket, men efter en 
grundlig översyn beslutades i mars att nätverket i sin nuvarande form läggs ner. 
Huvudorsaken var att E-hälsomyndigheten, som haft en administrativ kanslifunktion för 
nätverket, valde att avsluta sin medverkan. 

 
6. Medlemsstöd 
 
Kamrathjälpen har normalt ca fyra styrelsemöten per år, men hittills i år har stiftelsen 
redan träffats sex gånger. Detta med anledning av pandemin som bland annat gjorde att 
finansmarknaden rasade. Eftersom räntor och utdelningar på Kamrathjälpens kapital är 
de enda ekonomiska resurserna som finns för att bedriva verksamheten så har styrelsen 
behövt träffas och överlägga om hur arbetet bäst skulle läggas upp. Nu har läget 
stabiliserat sig och det ser ut som att verksamheten kan bedrivas i stort sett som vanligt. 
Samtliga möten med styrelsen, förutom det första i februari, har skett digitalt. 
 
Kollegastödsnätverket har varit behjälpliga som vanligt och speciellt i detta pandemiläge 
så har det kunnat hjälpa och stötta medlemmar som varit oroliga och behövt ett 
bollplank. Årets träff sker i början av oktober med tema kring bland annat etik i 
journalföringen.  

 
7. Oral hälsa  
 
I mitten av februari träffade förbundets kansli och ordförande tjänstemännen i 
regeringens utredning om jämlik tandhälsa. Utredningen ska lämna förslag om hur 
tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förbundet 
framförde bland annat att två viktiga premisser för att skapa en varaktig, hållbar och 
jämlik tandhälsa är fri etableringsrätt samt att tandvårdens ersättningssystem ger 
kostnadstäckning, där fri prissättning är en förutsättning. Förbundet har tidigare 
uppmärksammat att professionsorganisationerna inte har haft plats som kontinuerliga 
deltagare i utredningen, och framhöll vid mötet vikten av att utredningen har en dialog 
med professionsorganisationerna. Utredningen fick i början av året ett tilläggsdirektiv 
om att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda 
behov av tandvårdsinsatser. Hela utredningen ska redovisas i mars 2021. 
 
Tandläkarförbundet nominerade i april Nina Sabel, övertandläkare och ordförande för 
Pedodontiföreningen, till referensgruppen för utredningen En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga. Nina Sabel antogs till gruppen. 
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Årets internationella Munhälsodag den 20 mars kunde inte fullfölja sina internationella 
planer eftersom möjlighet till stora sammankomster inte fanns. I Sverige 
uppmärksammades dagen genom en föreläsning om barns rätt till jämlik hälsa. 
Föreläsningen skulle ha hållits på Karolinska Institutet men arrangemanget ställdes in 
och den sändes i stället digitalt. Georgios Tsilingaridis, avdelningschef på institutionen 
för odontologi och övertandläkare på universitetstandvården på KI, höll den digitala 
föreläsningen "Barns rätt till jämlik hälsa". Hans föreläsning publicerades på förbundets 
och KI:s hemsida samt på förbundets Youtube-kanal. 
 
Sveriges Tandläkarförbund arbetade under året med att lyfta fram den preventiva 
tandvården, i enlighet med mediastrategin, och producerade filmat material med 
information om hur man uppnår och bibehåller god munhälsa. Bland annat gjordes två 
korta filmer, en filmad intervju med Patrik Andrén, ledamot i förbundsstyrelsen, och en 
med förbundsordförande Chaim Zlotnik kring ämnet preventiv tandvård. En animation 
för sociala medier med budskapet 2x2x2 producerades också. Animationen påminner 
om rekommendationen om att borsta tänderna två gånger om dagen, med 2 cm 
tandkräm i två minuter. 
 
Sveriges Tandläkarförbund höll sig uppdaterad inom viktiga folkhälsofrågor bland annat 
genom sin medverkan i det svenska NCD-nätverket och genom regelbundna telefon och 
Zoom-möten med den så kallade tobaksgruppen (Tandvård mot Tobak, Svenska 
Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening). 
 
Förbundet deltog i flera digitala seminarier under året som till exempel Yrkesföreningar 
mot Tobaks ”Skydda barn från tobaksindustrins påverkan” i september. Sveriges 
Tandläkarförbunds ordförande medverkade i programmet, för att visa på tandvårdens 
möjligheter att stärka folkhälsan. 
 
8. Opinionsbildning, information och 

varumärke 
 
I maj hade förbundets kansli och ordförande ett digitalt möte med socialminister Lena 
Hallengren och representanter från Socialdepartementet. På mötet lyfte förbundet 
frågan om risken att tandvård för den äldre delen av befolkningen nedprioriteras i och 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad rörlighet i samhället för 
denna grupp. Möjliga lösningar för gruppen 70-plus att besöka tandvården diskuterades. 
Även frågan om vikten av tandvård på äldreboenden, förbundsmedlemmars förslag om 
att kombinera screening och antikroppstester med tandläkarbesök och möjligheten för 
förbundets fortbildningsverksamhet att erbjuda kurser i tandvård för personal inom 
äldreomsorgen diskuterades. 
 
I maj träffade förbundets kansli och ordförande Socialstyrelsens odontologiska grupp för 
att tala om tandvården under covid-19. Med tanke på den stora minskningen av antalet 
tandläkarbesök hos gruppen 70+ som skedde under våren, lyfte förbundet bland annat 
frågan om tydligare rekommendationer för 70-plussare och personer i riskgrupper. En 
annan fråga som lyftes var hur man ska prioritera bland patienter när 
”vårdskuldsfrågan” blir aktuell när tandvården öppnar upp igen. Ytterligare ett ämne 
som diskuterades var användningen av aerosol. Socialstyrelsen meddelade att de har 
publicerat ett informationsmaterial på sin webbplats och att man utreder frågan vidare. 
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Under mötet påpekade Tandläkarförbundet även vikten av att tandvården för äldre inte 
glöms bort när satsningar görs på äldrevården, dels i och med de brister i äldreomsorgen 
som tydliggjorts under coronapandemin, dels i och med det av regeringen tidigare 
beslutade ”Äldreomsorgslyftet”, som innebär nya möjligheter till kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal. Mötet hölls digitalt. 
 
Förbundet följer målsättningen i den mediastrategi som togs fram efter 
ombudskonferensen under förbundsmötet i december 2019. Det innebär bland annat 
att kanslipersonal under året producerade två debattartiklar och fick bägge publicerade i 
media och på så sätt nådde ut med förbundets varumärke och åsikter i det massmediala 
utrymmet.  
 
Den första debattartikeln publicerades i slutet av maj på DN debatt. Den hette Äldres 
sämre tandhälsa en riskfaktor för coronasmitta. Den handlade om de äldres tandvård i 
och med rörlighetsrestriktionerna under coronapandemin. Artikeln innehöll 
uppmaningen från handlingsprogrammet för äldres munhälsa som Sveriges 
Tandläkarförbund gick ut med 2017, sammanfattade punkter; Uppmärksamma den 
äldres munhälsa tidigt; Vikten av att samordna insatser mellan kommun och tandvård, 
och mellan tandvård och sjukvård; Informera äldre i tid, behåll tandvårdskontakten samt 
behovet av att öka kunskapen om äldres munhälsa. Debattartikeln ledde till att flera 
andra tidningar samt TT Nyhetsbyrån skrev om förbundets artikel.  
 
I juni fick förbundet sin andra debattartikel publicerad, denna gång i Aftonbladet med 
titeln Låt inte corona hindra – gå till tandläkaren. Artikeln tog upp utmaningen med 
drastiskt minskade antal tandvårdbesök, särskilt för gruppen 70-plus, samt att den 
uppsökande verksamheten i form av mobila tandvårdsteam avstannat på grund av 
besöksförbuden på äldreboenden. Några av budskapen som förbundet ville förmedla var 
att gruppen 70-plus ska kunna känna sig trygga att besöka tandläkaren och att 
tandläkarkåren i Sverige är mycket kompetenta och vana att hantera smitta i arbetet. 
Förbundet påpekade att uppskjutna tandvårdsbesök på lång sikt kan leda till mer 
omfattande och kostsamma åtgärder. Även tandhälsans koppling till allmänhälsan togs 
upp i artikeln.  
 
Förbundet fick genomgående in förfrågningar från media om att medverka och 
förbundsordförande Chaim Zlotnik har gjort många intervjuer under året. En 
mediaanalys av året görs och visar på resultaten i jämförelse med tidigare år. 
Båda artiklarna mottogs på ett väldigt positivt sätt hos såväl medlemmar som hörde av 
sig som andra aktörer i samhället. Bland annat hörde PRO av sig för en fortsatt dialog 
och de skrev sedan om förbundets artikel i sin tidning. Även där var kommentarerna från 
läsarna positiv och man välkomnade perspektivet som Tandläkarförbundet lyfte. 
 
Förbundet började också producera filmat material som stärker varumärkets synlighet 
och för att stärka förbundets roll som kunskapsleverantör. Bland annat skapades två 
filmer om preventiv tandvård och en animation.  

 
9. Tandläkartidningen 
 
Tandläkartidningen publicerade utgåvor enligt utgivningsplanen för 2020, som omfattar 
12 nummer per år.  
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Tidningen finns även tillgänglig i en app samt på webben tandlakartidningen.se, där även 
dagsaktuella nyhetsartiklar publiceras. 
 
9.1 Annonsintäkter 
En omorganisation av annonsförsäljningen, med all försäljning utlagd på ett externt 
företag, började fungera fullt ut från och med början av året och infriade 
förhoppningarna om kraftigt ökade intäkter från digital annonsering under 2020.  
Coronapandemin påverkade från och med mars annonsintäkterna negativt, framför allt i 
den tryckta tidningen, men viss generell återhämtning märktes under sensommaren.  
Som en följd av att Riksstämman och Swedental 2020 ställdes in minskade 
annonseringen i Tandläkartidningens stora så kallade mässnummer.  
  
9.2 Webb, app och sociala medier  
Under året ökade öppningsfrekvensen för det digitala nyhetsbrevet kraftigt från redan 
höga siffror. En ökad aktivitet i sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) ledde 
till stadigt ökande siffror vad gäller besöks- och interaktionsstatistiken.  
Antalet nedladdningar av Tandläkartidningens app, som lanserades 2019, ökade och har 
nästan fördubblats sedan samma period 2019 och överstiger nu 800. 
 
9.3 Personal 
En av tidningens två vetenskapsredaktörer, Thomas Jacobsen, lämnade sitt uppdrag i 
september och rekrytering av en ersättare pågår. 

 
10. Internationell och nationell 

samverkan 
 
Under våren lämnade förbundet vid ett flertal tillfällen underlag till Saco i frågor om hur 
utbrottet av covid-19 har påverkat tandläkarkåren; tandläkare med egen verksamhet, 
anställda tandläkare, tandläkare vid universiteten och tandläkarstudenterna. Förbundet 
har också lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för tandläkarkårens olika 
grupper. Tillsamman med inspel från andra förbund har Saco använt underlagen och 
förslagen i sina möten med regeringsrepresentanter och i sitt påverkansarbete. 
 
Förbundets deltog under året i ett flertal av Sacos nätverk, bland annat Sacos 
internationella nätverk, Sacos nätverk för samhällspolitiska chefer och Sacos interna 
referensgrupp som bevakar regeringens Välfärdskommission, vilken bildades i början av 
året. 
 
Sacos kongress 2017 fattade beslut om att uppdra åt Sacos styrelse att utreda och vid 
behov genomföra förändringar i federationen enligt propositionen Saco i 
framtiden. Sacos styrelse tillsatte därför en framtidsutredning som under ett års tid 
samlat in ett gediget underlag där samtliga förbund, därav Sveriges Tandläkarförbund, 
varit delaktiga.  
 
Sveriges Tandläkarförbund skulle i början av maj ha varit värd för Nordiskt 
ordförandemöte, men mötet fick ställas in på grund av coronapandemin. Telefonmöten 
och digitala möten med de nordiska tandläkarförbunden har istället skett på 
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regelbunden basis för att dela erfarenheter av situationen med covid-19 inom 
tandvården i respektive land.  
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den europeiska tandläkarsammanslutningen 
Council of European Dentists (CED). Förbundet besvarade under våren ett antal enkäter 
från CED som syftade till att kartlägga hur tandvården i europeiska länder har påverkats 
av utbrottet av covid-19. CED General Meeting, planerat till maj i Dubrovnik, ställdes in 
på grund av pandemin. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den internationella tandläkarsammanslutningen 
FDI World Dental Federation. Förbundet besvarade under året ett par enkäter från FDI, 
varav en behandlade tandvård och covid-19. Det årliga mötet som FDI arrangerar skulle 
2020 ha ägt rum i Shanghai under september månad. I början av sommaren meddelade 
FDI att mötet skulle ske digitalt eller ställas in. Efter sondering hos medlemsländerna 
återkom FDI senare med information om att mötet ersattes med en omröstning via mejl 
eller fax. Frågorna som medlemsländerna fick ta ställning till rörde förlängning av 
mandatperioder för att hantera de personval som skulle ägt rum i Shanghai 2020. 
Förbundet samordnade sina ställningstaganden med de nordiska länderna och ställde 
sig bakom de förslag som innebar att mandatperioderna förlängdes med ett år. Den 
fråga som inom FDI-samarbetet finns kvar att hantera under 2020 är vision 2030. 
Förbundsstyrelsen kommer att hantera frågan under hösten och förbundens 
ståndpunkter ska skickas in den 6 november. 
 
Sveriges Tandläkarförbund fick under våren en hel del mejl från tandläkare i olika delar 
av världen som var intresserade av Sveriges strategi för att bekämpa covid-19, vilket 
gjorde att det togs fram ett standardsvar med samlad information på engelska.  

 
11. Intern arbetsorganisation 
 
11.1 Förbundet  
I mars tillträdde förbundets nya kanslichef Jenny Måhlgren. Jenny har tidigare arbetat 
bland annat sju år på Sacos kansli som HR-chef och administrativ chef. Den ursprungliga 
planeringen var att Jeanette Falk och Jenny Måhlgren skulle ha en överlämning med 
fokus under mars och början av april. Men på grund utav coronautbrottet fick planen 
revideras och har istället ersatts av kontinuerlig och värdefull kontakt under 
verksamhetsåret. 

 
11.2 Kansliet 
Sedan pandemins utbrott har kansliet varit öppet för medarbetarna och det har funnits 
möjligheter att med god samordning och med anpassade riktlinjer arbeta från kansliet 
någon eller några dagar i veckan. Tack vare god kommunikation och viktigt bidrag från 
samverkansgruppen och kansliets skyddsombud har vi på ett flexibelt och säkert sätt 
kunna ta fram och kontinuerligt anpassat riktlinjer för att arbetet ska ske med så liten 
risk för smittspridning som möjligt. Då förbundets kansli är beläget i Gamla stan så reser 
många medarbetare med kollektivtrafiken, så trots goda möjligheter att hålla avstånd på 
kansliet har den större delen av arbetet skett via distans.  
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11.3  Verksamhetssystem 
Förbundet och dotterbolaget bytte för några år sedan ut serverversionen av 
ekonomisystemet, Softone Professional, till en molnversion, Softone Go. De andra 
bolagen som kansliet hanterar har legat kvar i serverversionen. Under året flyttades 
Sällskapet och Bensows och Ayräpääs fond till molnversionen. Kvarvarande bolag ska ha 
flyttats innan årsskiftet. Det innebär att alla bolag kommer använda sig av samma 
system. Det minskar sårbarhet då alla kan systemen, det tillåter arbete på distans i 
större utsträckning och bolagen kommer ifrån en gammal lösning som det inte sker 
någon utveckling på. 

 
11.4  Personal 
En av kansliets ekonomer har sagt upp sig. Ingen nyrekrytering kommer att ske förrän 
kursverksamheten är på fötter igen, eftersom ekonomiavdelningens arbetsbelastning 
har minskat i och med det minskade antalet genomförda kurser under pandemin.  

 
11.5  Ekonomi 
Ekonomiskt drabbades framför allt kursverksamheten hårt av pandemin. Fram till mars 
såg det ganska bra ut, sedan tvingades många kurser ställas in. Kursverksamheten är 
förbundets ekonomiskt största verksamhet och det slog hårt på årets resultat. En viss 
besparing kunde ske i den övriga verksamheten då resor till tex kongresser utomlands i 
regi av FDI och CED ställdes in. 

 
12. Förbundets 

studerandeverksamhet 
 
Mer än 90 % av alla Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Studerandeföreningen. 
  
Studerandeföreningens verksamhetsår inleddes med en kick off och ett föreningsmöte 
som leddes av centralordförande Elias Mansury, ledamöter från de lokala styrelserna på 
de fyra lärosätena deltog. På mötet fattades beslut om föreningens fokusfrågor 2020 
och dessa blev; Inspiration, Hållbarhet och Kommunikation.  
  
Studerandeföreningens förtroendevalda deltog under året aktivt i viktiga forum som 
exempelvis Saco Studentråd. Studerandeföreningen deltog också med representant på 
fortbildningsrådets möten.  
 
Centralordförande, Elias Mansury, kommer att genomföra en enkätundersökning i syfte 
att skapa en bättre bild av hur covid-19 påverkat studenterna. Vidare arbetar föreningen 
med att utveckla mentorskapsprogrammet som har en viktig funktion. 
  
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 en ökad 
tillströmning skedde med hjälp av tävlingar på Facebooksidan vilket ledde till att 
inläggen nådde ut till många fler än tidigare. Sociala medier är ett effektivt sätt att nå ut 
till medlemmarna med den senaste informationen samt om verksamhetens arbete, och 
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bör användas regelbundet. Facebookgruppen Studerandeföreningen 2020 ska användas 
av alla förtroendevalda för att erhålla god kontinuitet och kommunikation inom 
styrelsearbetet. Varje lokalförening ansvarar även för att använda lämpliga sociala 
medier för sin egen verksamhet. Det finns även information om Studerandeföreningen 
på Tandläkarförbundets hemsida.  
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13. Besvarade remisser 

 
Remiss av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 
(Socialdepartementet) 
 
Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50 
(Utbildningsdepartementet) 
 
Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar 
och vissa specialiseringsutbildningar (Justitiedepartementet) 
 
Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska 
behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp injektionsbehandlingar 
(Socialdepartementet) 
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PROPOSITION 1 

Transparens och formalia vid enskilda medlemmars begäran om extra 
förbundsmöte 
 
Bakgrund 
På 2018 års förbundsmöte fick förbundsstyrelsen i uppdrag att titta på och återkomma till 
förbundsmötet 2019 i frågan om enskilda medlemmar kan gå samman och begära extra 
förbundsmöte. Frågan utreddes under 2019 och förbundsstyrelsen presenterade på 2019 års 
förbundsmöte följande stadgeformulering, som innebär att ett extra förbundsmöte ska hållas om 
minst tio procent av de enskilda medlemmarna står bakom en sådan begäran: 

”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.” 

Förbundsmötet 2019 beslutade att bifalla förbundsstyrelsen förslag till stadgeändring. 
Stadgeändringen beslutades skulle börja gälla 2021. Förbundsmötet beslutade också att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att till förbundsmötet 2020 återkomma med ett förslag på hur 
transparens och formalia kan säkerställas när tio procent av de enskilda medlemmarna använder 
rätten att begära ett extra förbundsmöte. Enligt uppdraget skulle följande frågeställningar besvaras: 

- 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 

Andra föreningars riktlinjer och hantering 
Ekonomiska föreningar har en lagstadgad skyldighet att möjliggöra för minst tio procent av 
medlemmarna att gå samman för att begära en extra föreningsstämma i ett angivet ärende. 
Förbundet har kontaktat Kooperativa Förbundet (KF) med syftet att efterhöra deras synpunkter och 
erfarenheter av att hantera denna bestämmelse. KF är ett förbund i form av en ekonomisk förening 
med 39 konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare, däribland 29 
konsumentföreningar. Konsumentföreningarna är av varierande storlek. 

KF har ingen generell upparbetad rutin eller checklista kring den praktiska hanteringen av en begäran 
om extra stämma från tio procent av medlemmarna, varken på förbundsnivå eller delföreningsnivå. I 
förbundet KF utgörs medlemmarna av delföreningarna, varför det är tydligt att avgöra när tio 
procent av medlemmarna begär en stämma i ett angivet ärende. Ifall en begäran skulle inkomma till 
en delförening, är det viktigt att kontrollera att de som har skrivit under begäran verkligen är 
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medlemmar. Det är därför viktigt att medlemmens identitet tydligt framgår i uppropet, t.ex. genom 
namn och medlemsnummer. I uppropet måste det också tydligt framgå vilket ärende som begäran 
om extra stämma avser. 

Rent praktiskt skulle hanteringen innebära att man begär ut en medlemsförteckning och stämmer av 
underskrifterna mot den. KF påpekar dock att de inte i första skedet skulle göra en alltför ”noggrann” 
kontroll av underskrifterna i form av stickprov eller liknande. Anledningen är att det är viktigt att lita 
på medlemmarna och att ge signaler om att man litar på medlemmarna, varför man föredrar 
hållningen ”hellre fria än fälla”. KF påpekar också att oavsett det exakta antalet underskrifter, så har 
styrelsen en viktig uppgift i att känna av stämningen i föreningen, och ifall en stor del av 
medlemmarna vill diskutera en fråga, så är det lämpligt att tillmötesgå det.  

Möjligheten för tio procent av medlemmarna är ett viktigt demokratiskt inslag och att det är viktigt 
att medlemmarna har möjlighet att få en sak prövad. KF poängterar dock att bestämmelsen i 
praktiken i första hand är relevant för mindre föreningar. I en större förening, såsom KF Stockholm 
med 825 000 medlemmar, är det inte troligt att 82 500 medlemmar går samman för att begära en 
extra stämma i ett visst ärende. Det är mer troligt att en förening på 7500 medlemmar skulle kunna 
organisera ett upprop på 750 underskrifter. 

Förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår nedan inriktning på hantering av en begäran om extra förbundsmöte som 
inkommit på basis av att minst tio procent av medlemmarna begär det. Förbundsstyrelsen vill 
framhålla att förslaget i första hand ska ses som huvudsakliga drag för en hantering. Förutsättningar 
och metoder kan komma att ändras, varför det är oklokt att låsa upp sig vid ett visst 
tillvägagångssätt. 
 
Hur det säkerställs vilka enskilda medlemmar som står bakom en begäran 
Förbundsstyrelsen föreslår att det ska vara upp till organisatören/organisatörerna av uppropet att 
samla ihop namnunderskrifterna. Vid begäran behöver följande framgå skriftligen och tydligt: 

o Namn och medlemsnummer 
o Kontaktuppgifter (förslagsvis telefonnummer och e-postadress) 
o Datum för underskrift 
o Vilket enskilt ärende som avses. 

 
Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna avgöra ifall en fullständig begäran om extra 
förbundsmöte har inkommit. I den stadgeändring som ska träda i kraft år 2021 finns ingen 
formulering om att begäran måste vara skriftlig. I nuvarande stadgeändringstext finns inte heller 
någon formulering som beskriver vilket ärende som det extra förbundsmötet ska behandla. 
Förbundsstyrelsen föreslår att formuleringar som täcker dessa aspekter infogas i stadgeändringen. 
Den stadgeändring som träder i kraft 2021 skulle i så fall lyda: 
 

”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 skriftligen begär att ett sådant förbundsmöte 
sammankallas för att behandla ett angivet ärende. 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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När en begäran om extra förbundsmöte inkommer, kontrollerar kansliet namnen mot dagsaktuellt 
medlemsregister. Förbundet har inget gemensamt medlemsregister, utan underlag fås från 
respektive riksförening (Tjänstetandläkarna administrerar även Studerandeföreningens medlemmar). 
Två gånger per år rapporterar förbundet in medlemssiffror till Saco. Att beräkna antalet medlemmar 
kräver en viss bearbetning, exempelvis är en del medlemmar med i fler än en riksförening. För att 
underlätta hanteringen föreslås det senaste inrapporterade medlemsantalet till Saco användas som 
bas för att räkna fram den procentandel medlemmar som begär det extra förbundsmötet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att principen ”hellre fria än fälla” ska gälla vid kontroll av 
namnunderskrifter eller om osäkerhet kring uppropet uppstår. Ifall en stor andel av medlemmarna 
vill diskutera en fråga, anser förbundsstyrelsen att det är viktigt att vara tillmötesgående och 
uppmuntra diskussion. Förbundsstyrelsen anser av samma anledning att det inte är nödvändigt att 
göra stickprovskontroller av namnunderskrifterna eller att kontrollera namnunderskrifterna med 
hjälp av Bank-ID eller liknande lösningar. 
 
Hur länge en enskild medlems ställningstagande för en begäran gäller 
Förbundsstyrelsen föreslår att en enskild medlems underskrift gäller i 45 dagar från det att man 
skrivit under begäran.  
 
Hur man i begäran fastställer vilket enskilt ärende som avses 
Förbundsstyrelsen föreslår att det i begäran om extra förbundsmöte skriftligen och tydligt ska anges 
vilket ärende som avses för sammankallande av ett extra förbundsmöte. Förbundsstyrelsen föreslår 
att ett förtydligande gällande detta införs i stadgan. Förbundsstyrelsens förslag på förtydligande i 
stadgan redovisas i avsnittet ”Hur det säkerställs vilka enskilda medlemmar som står bakom en 
begäran” ovan. 
 
Varför ärendet är aktuellt för ett extra förbundsmöte 
Förbundsstyrelsen föreslår att organisatören/organisatörerna av begäran bör ge en motivering till 
varför ärendet är aktuellt för ett extra förbundsmöte, eftersom det underlättar förbundsstyrelsens 
hantering av ärendet. Förbundsstyrelsen väljer att använda ordet ”bör”, eftersom det enligt 
förbundsstyrelsens tolkning av stadgan ska ske ett extra förbundsmöte oavsett om det finns en 
motivering. 
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Hemställan 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 
 
att  den stadgeändring avseende extra förbundsmöte som träder i kraft 2021 ska lyda: 

”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 skriftligen begär att ett sådant 
förbundsmöte sammankallas för att behandla ett angivet ärende. 
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.” 

 
att  en begäran hanteras i enlighet med förbundsstyrelsens inriktningsförslag 

 
att  principen ”hellre fria än fälla” gäller vid hanteringen av begäran 
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PROPOSITION 2 

Formerna för framtidens förbundsmöte 
 
Bakgrund 
Förbundsmötet 2019 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för 
framtidens förbundsmöte samt att förbättra närdemokratin för enskilda medlemmar genom att 
formalisera medlemmarnas möjlighet till motions- och mellantidsinitiativ. Denna proposition syftar 
till att tillgodose åtaganden från 2019 års förbundsmöte samt att ge förslag på fortsatt arbete. 

Huvuddragen i den proposition som presenterades på förbundsmötet 2019 var följande: 

• Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för framtidens förbundsmöte. 
• Att en behovsanalys görs, främst utifrån riksföreningarnas och de enskilda medlemmarnas 

intressen, och som kartlägger vilka behov som förbundsmötet i sin nuvarande form 
tillgodoser, vilka behov som ett förbundsmöte med förändrad form kan tillgodose, vilka 
behov som bör tillgodoses på ett annat sätt än genom ett förbundsmöte. 

• Att utredningen ska innehålla en beskrivning av hur framtidens förbundsmöte bör se ut samt 
om andra fora behövs. 

• Att utredningen ska innefatta en metod för uppföljning och tidsplan. 

Dagens modell 
Förbundsmötets uppgift  
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsmötet har som uppgift att fastställa 
budget och ta ställning till verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. På så vis 
utövar riksföreningarna genom sina ombud en årlig tillsyn över förbundets arbete. 

Förbundsmötet fastställer vart tredje år verksamhetsmål för förbundet. Förbundsmötet förrättar 
också vart tredje år val enligt förbundets stadgar 3.1.9. Uppstår vakanser i förbundets nämnder 
mellan valmöten utser FS efter hörande av valberedningen ersättare. 

Därutöver tar förbundsmötet ställning till propositioner och motioner, samt fungerar som ett 
kontaktforum mellan riksföreningar och förbundsstyrelse under åren mellan valen. Genom att ta 
ställning till propositioner och motioner och genom att lyfta frågor kring verksamheten fungerar 
förbundsmötet som en politisk ledning för förbundsstyrelsen. 

Förbundsmötet ska också besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp 
samt Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i 
respektive stiftelses/fonds särskilda föreskrifter. 

Historisk återblick 
Sveriges Tandläkarförbund har inte alltid haft förbundsmöte varje år. Under 1990-talet hade 
förbundet kongresser vartannat år. Sedan dess har förbundet genomgått större 
organisationsförändringar och förbundsmötet äger nu rum årligen. På förbundsmötet 2018 var 
frågan om tidsintervallet mellan förbundsmöten uppe för diskussion. Förbundsstyrelsen föreslog då 
att förbundsmöten ska ske vart tredje år istället för varje år. Förslaget avslogs, men mötet beslutade 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag i frågan till förbundsmötet 2019. 
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Till 2019 års förbundsmöte återkom styrelsen med ett förslag i frågan. Förslaget gick ut på att 
förbundsstyrelsen fortsatt skulle få i uppdrag att utreda formerna för framtidens förbundsmöte, 
vilket denna proposition svarar mot. 

Erfarenheter av de senaste årens förbundsmöten  
En genomgång av protokollen från förbundsmöten åren 2013–2019 visar att det till största delen är 
formalia- och verksamhetsfrågor som avhandlas på förbundsmötena. Punkterna på dagordningen har 
i stort sett varit desamma under hela perioden. 
 
Under perioden 2013–2019 har endast ett fåtal motioner inkommit till förbundsmötet. Vid fyra av sju 
förbundsmöten inkom inga motioner. Totalt har fem motioner inkommit under perioden. En motion 
har handlat om tandläkarutbildningen, en motion om dokumenterad fortbildning och en om etisk 
validering. Återstående två motioner har handlat om Tandläkarförbundets egen verksamhet såsom 
utveckling av mentorprogram och om styrelseplats för fortbildningsrådets ordförande. 
 
Under perioden 2013–2019 har förbundsstyrelsen presenterat totalt 18 propositioner. 
Förbundsmötet 2017 var ett rekordår, då sex propositioner presenterades. Den övervägande delen 
av propositionerna handlar om formalia, såsom stadgeändringar, och verksamhetsnära förslag, 
såsom översyn av bestämmelser för Tandläkarförbundets fonder. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förbundsmötena inte i stor utsträckning har behandlat sakpolitiska 
frågor, utan att diskussionerna till en absolut övervägande del har handlat om formalia och 
verksamhetsfrågor. 

Vilka behov fyller förbundsmötet? 
Förbundet bad riksföreningarna inkomma med underlag kring hur de och deras medlemmar ser på 
de behov som förbundsmötet fyller. Av dessa behov ombads riksföreningarna att ange de tre 
viktigaste. Nedan redovisas de svar som inkommit. Inget svar har inkommit från 
Studerandeföreningen. 

SOL 
SOL har listat följande som de tre viktigaste behoven: 

- Årlig insyn i styrelsearbetet med möjlighet till påverkan. För att bibehålla saxandet av 
mandat i styrelsen krävs också att förbundsmöten hålls regelbundet.  

- Möjlighet att ställa motioner i rätt tid. 
- Kontinuerligt nätverkande och förenande av alla ingående föreningar. 

TEV 
TEV anger i sitt svar att den egentliga kärnfrågan inte är intervallet mellan förbundsmötena, utan 
snarare hur ett ökat medlemsengagemang skapas. TEV framhåller följande: 

- Förbundsmötet är förvisso högsta beslutande organ och den plats där styrelsen ska 
hörsamma medlemmarnas åsikter, men mötet har inte direkt varit en publikmagnet och har 
inte heller skapat en gräsrotsdebatt. 

- Den formella demokratin är genom förbundsmötet tillgodosedd, men den reella demokratin 
är något ”tilltufsad”. 

- Förbundsmötet har en viktig roll att spela, men att det är på sin plats att titta på nya former 
för att skapa ökat intresse hos medlemmarna. Förbundsmötet ska då inte ses som en 
isolerad fråga, utan som del i en större helhet för att säkerställa engagemang och demokrati. 
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- Glesare förbundsmöten ger inte nödvändigtvis en ekonomisk besparing. Ifall nya plattformar 
introduceras i syfte att stimulera till debatt och kommunikation mellan styrelse och 
riksföreningarnas enskilda medlemmar, behöver de få kosta tid och pengar. 

TEV har följande förslag när det gäller utformningen av framtidens förbundsmöte: 

- Demokratin ska inte endast vara formell, utan den ska också fungera praktiskt. Därför 
behöver förbundet hitta en lösning av typen engagerande workshops, happenings på 
stämman, chatforum och/eller något medlemslockande till årsmötet för att öka intresset hos 
medlemmarna. 

- De enskilda medlemmarna måste engageras, bli sedda och hörda. Vi kan inte ”gömma oss 
bakom riksföreningsmuren”. Styrelsen ska vara tillgänglig, inte bara via respektive 
riksförening. 

- Även fortsättningsvis behövs en arena där alla tandläkare kan träffas oavsett 
anställningsform. 

Tjänstetandläkarna 
Tjänstetandläkarna anger nedan punkter som de viktigaste delarna som förbundsmötet tillgodoser: 

- Demokrati: Förbundsmötet är en viktig del i förbundets demokratiska process och ett 
tillgodoseende av att verksamheten bedrivs enligt stadgarna. 

- Ekonomi: Förbundsmötet ger medlemmarna information om förbundets aktuella läge och 
ekonomi, det finns möjlighet att utvärdera insatser samt följa upp, 
bevaka och diskutera långsiktiga placeringar. 

- Det kollegiala mötet: Förbundsmötet ger möjlighet att träffa kollegor verksamma i olika 
sektorer och gemensamt kunna diskutera de odontologiska professionsfrågorna. 

Omvärldsanalys 
Många förbund och större ideella föreningar har årsmöte vartannat år. Ofta har nationella förbund 
möten vartannat år, medan lokal- och delföreningar har möten årligen. Saco har gjort en översikt av 
förbundens årsmöten. Av 21 förbund ser fördelningen ut som följer (informationen gäller för 2020): 

• Fyra förbund har förbundsmöte årligen; förutom Sveriges Tandläkarförbund är det Sveriges 
Farmaceuter, Sveriges läkarförbund och Sveriges ingenjörer. 

• Tre förbund, KyrkA, Sveriges arkitekter och Sveriges Veterinärförbund har förbundsmöte 
vartannat år. 

• Nio förbund har förbundsmöte vart tredje år. 
• Tre förbund har möte vart fjärde år. 
• Uppgift saknas för två förbund. 

Förbundet har kontaktat en handfull förbund som har förbundsmöte mer sällan än årligen för att 
efterhöra deras synpunkter, lärdomar och kommentarer. 

DIK 
Medlemsantal: Ca 20 000 medlemmar. Inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

Modell: DIK har kongress vart tredje år. Kongressen är två dagar lång. Kvällen innan mötet är det 
gemensam middag för ledamöterna. Ledamöterna utses av medlemmarna, inte av delföreningarna. 
På kongressen behandlas budget, val, motioner, propositioner, verksamhet och andra ordinarie 
punkter. Man tillämpar s.k. åsiktstorg under kongressen för att förbereda diskussionerna i plenum. 
På så sätt undviker man utdragna diskussioner i plenum samt att de som är mer bekväma med att 
prata i mindre grupp får möjlighet att göra det. 
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När budget och verksamhetsplan behandlas är det på en övergripande nivå. Kongressen beslutar om 
inriktning. Det ligger på förbundsstyrelse och kansli att göra en mer detaljerad budget och 
verksamhetsplan. 

Förbundsstyrelsen väljs på kongressen med en mandatperiod på tre år. Det är möjligt att sitta flera 
mandatperioder. DIK tycker att valförfarandet fungerar bra, endast vid unika tillfällen har det hänt att 
hela styrelsen har bytts ut. Kontinuiteten löser man genom god dokumentation och genom att lägga 
tid på introduktion i styrelsearbetet. DIK har inga suppleanter i sin styrelse och det är bara på 
kongressen som nya styrelseledamöter kan väljas. Styrelsen blir därför en person kort om en ledamot 
slutar. DIK funderar på att införa suppleanter för att komma till rätta med problematiken. 

Mellantidsinitiativ: I DIK:s stadgar står att det ”inför ordinarie kongress ska […] skapas ytor där 
medlemmar och förbundet kan föra dialog kring frågor som är viktiga inför nästa kongressperiod”. 
Ett sätt att skapa dessa ytor har DIK löst genom sin s.k. ”Hållplats”, en slags kick-off som äger rum ett 
år innan kongressen. För lokalfackligt aktiva och andra medlemmar är det en möjlighet att diskutera 
DIK och vart förbundet är på väg, samt att bygga kontaktnät. För styrelsen är det en möjlighet att 
lyssna in medlemmarnas åsikter. Alla medlemmar är välkomna till Hållplatsen, enskilda medlemmar 
kan komma med egna förslag om vilken politik och verksamhet som man vill att förbundet ska driva. 
Senast (2017) träffades ca 40 DIK:are från hela landet. 

Ytterligare ett typ av fora för att engagera och fånga upp medlemmarnas åsikter går att läsa om på 
DIK:s webbplats, i form av s.k. ”expertgrupper”. Expertgrupper finns inom frågor som är av särskild 
vikt för förbundet. Exempel på expertgrupper är Expertgruppen för skolbibliotek, Expertgruppen för 
arbetstidsförkortning och Expertgruppen för forskningspolitik. 

Kommentar: DIK anser att deras kongressmodell i stort sett fungerar bra. Ifall man skulle göra en 
förändring av kongressintervallet skulle man antagligen luta åt att ha kongress vart fjärde år. 
Anledningen är att man tycker att tre år ibland upplevs som kort tid mellan kongresser: Ett år går till 
att samla sig kring vad kongressen beslutade och ett år går till att förbereda nästkommande 
kongress. Med längre mellanrum skulle man få ökad ”arbetsro” i mitten av perioden. En annan 
anledning är att Saco har kongress vart fjärde år. Beroende på hur Sacos och DIK:s kongress 
sammanfaller har den nya förbundsstyrelsen i värsta fall endast två veckor att förbereda sig för Sacos 
kongress. DIK framhåller att med en hypotetisk kongress vart fjärde år, skulle man behöva ytterligare 
mellantidsinitiativ. 

Sveriges Skolledarförbund 
Medlemsantal: Ca 7500 medlemmar. 

Modell: Sveriges Skolledarförbund har förbundskongress vart tredje år. Kongressen är en dag lång. 
Förbundsstyrelsen och övriga förtroendevalda väljs av kongressen med en mandatperiod på tre år. 
Ifall fyllnadsval behöver göras löser man det via s.k. förbundsråd. 

Mellantidsinitiativ: Mellan kongresserna samlas ett förbundsråd två gånger om året. Förbundsrådet 
är rådgivande till förbundsstyrelsen. Förbundsråden är en typ av mellantidsinitiativ och är reglerade i 
förbundets stadgar. Råden äger rum var sjätte månad, är en dag långa och består av regionernas 
representanter, dvs. ordinarie ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen. Förbundsråden har till 
syfte att informera om förbundets verksamhet samt lyssna in medlemmarnas åsikter. Råden är 
informella och protokollförs bara om man har en beslutspunkt såsom fyllnadsval. Förbundsråden 
säkerställer också att det blir en kontinuitet om en stor del av styrelsen byts ut vid ordinarie 
förbundskongress. 
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Kommentar: Skolledarna tycker att deras modell för förbundskongress fungerar bra. De anser att tre 
år är en tillräckligt lång tidsperiod för att man ska hinna effektuera beslut. Det är också en fråga om 
pengar att arrangera en kongress och att det tar av arbetstiden på kansliet. 

Sveriges Arkitekter 
Medlemsantal: Ca 14 000 medlemmar. 

Modell: Sveriges Arkitekter har stämma vartannat år. Stämman är två dagar lång, över en helg. Den 
största delen av stämman går åt till att prata om verksamheten, det är också den viktigaste delen. 
Man vill förankra och prata igenom vad man har gjort, vart man är på väg och förbundets 
prioriterade frågor. Det är viktigt att det finns ett samförstånd och att ombuden är med på banan. 
Sveriges Arkitekter har utformat sin stämma i syfte att ombuden ska vara och känna sig delaktiga. 
Stämman behandlar ordinarie punkter såsom motioner, propositioner, verksamhet och ekonomi. 
Egentligen skulle stämman kunna klaras av på en halv dag, men för att gynna delaktigheten är den 
två dagar lång. I syfte att öka engagemang och delaktighet sänder Arkitekterna sin stämma digitalt. 
Även handlingarna till stämman ligger publikt och tillgängligt för icke-medlemmar. 

Mellantidsinitiativ: Mellan stämmor har Sveriges Arkitekter olika möten där man samlar ordförande 
och delföreningar för att prata om olika teman, vid dessa tillställningar fattas inga beslut. Förbundet 
har också andra typer av organ och konferenser som medlemmar kan delta i. Arkitekterna har inget 
mellantidsinitiativ i form av ett större möte med ombud. 

Kommentar: Ifall man skulle göra en förändring av modellen, skulle Arkitekterna troligen luta åt att 
hålla stämma vart tredje år. Att ha stämma vartannat år innebär att det första året till stor del 
handlar om att styrelsen ska komma in i uppdraget, medan år två i stor utsträckning handlar om att 
förbereda nästa stämma. Resultatet är en brist på utrymme för styrelsen att hinna driva sin egen 
politik och sätta sin prägel på verksamheten. Nackdelen med glesare mellanrum mellan stämmorna 
är att medlemmarna blir mindre delaktiga. 

På 1990-talet hade Arkitekterna stämma två gånger om året. Då fungerade stämman också som ett 
kollegialt nätverk och stämman hade en roll av att få ihop förbundet, som då var mycket mindre. År 
2002 slogs fem organisationer ihop som nu bildar Sveriges Arkitekter. En större organisation ställer 
andra krav på styrelse och kansli. Sveriges Arkitekter är en komplex organisation med olika typer av 
frågor; de är både fackförbund och branschorganisation. Enligt Arkitekterna är det viktigt att fundera 
över vilken roll stämman ska spela. Ska stämman bidra till att odla kårandan eller ska det endast vara 
ett fora för att klara av de formella delarna av verksamheten? 

Lärarnas Riksförbund 
Medlemsantal: Ca 92 000 medlemmar. 

Ny modell: Lärarnas Riksförbund bestämde på sin kongress 2020 att gå från att ha kongress vart 
fjärde år till att ha förbundsmöte varje år. Den främsta anledningen till förändringen är den mängd 
motioner som inkommit till kongresserna. Antalet har vid de senaste tillfällena legat i 
storleksordningen 400 motioner. Utöver motioner behandlar kongressen punkter såsom ekonomisk 
berättelse, verksamhetsberättelse samt valfrågor. Lärarnas Riksförbund har använt en metod med 
utskott för att förbehandla motionerna, men trots det har det blivit långa debatter i plenum. Vid 
2016 års kongress satt utskotten långt in på natten för att bearbeta motionerna, vilket inte anses 
vara ett hållbart upplägg. 
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Lärarnas Riksförbund har därför beslutat att införa förbundsmöte varje år. Förbundsmötena kommer 
att vara uppbyggda på så sätt att man respektive år endast hanterar vissa områden inom politik och 
verksamhet. All sakpolitik tas alltså inte upp till diskussion vid varje förbundsmöte. 

Mellantidsinitiativ och alternativa fora för medlemsinflytande 
Ifall ett system med mindre täta förbundsmöten tillämpas är det viktigt att bibehålla 
medlemsinflytande och medlemskontakt på andra sätt. Nedan listas förutsättningslöst några 
exempel på lösningar som syftar till att säkerställa det demokratiska inflytandet. Några av dessa 
alternativa fora har hämtats från avsnittet om hur andra Sacoförbund organiserar sina 
mellantidsinitiativ.  

- Förbundsmöte light/Förtroenderåd: De år som ordinarie förbundsmöte inte infaller har man 
en lightversion av ett förbundsmöte under informella former. Mötet tar upp frågor av mer 
politisk natur. Det är möjligt att ge en lägesrapport om förbundets verksamhet, men 
traditionellt fattas inga beslut i frågor såsom ekonomisk berättelse och 
verksamhetsberättelse. En möjlighet är också att ha inslag av utbildningar och workshops. 
Förtroenderådet kan vara öppet för alla medlemmar eller kan bestå av ombud som 
riksföreningarna utser. 
 

- Expertgrupper: Förbundet organiserar expertgrupper i ämnen som är viktiga för förbundet. 
Expertgruppernas roll är att stödja kansliets och förbundsstyrelsens arbete i dessa 
ämnesfrågor. 
 

- Ordförande-/föreningskonferenser. Samtliga delföreningars ordförande/representanter för 
delföreningarnas styrelse träffas de år som förbundsmötet inte äger rum. 
 

- Digitala sammankomster: Digitala sammankomster i syfte att diskutera förbundets politik 
och verksamhet skulle ge möjlighet till kontakt mellan riksföreningar och mellan medlemmar. 
 

- Fler ombud till förbundsmötet: Att utöka antalet ombud till förbundsmötet innebär att fler 
medlemmar engageras i förbundets verksamhet. En förutsättning för att öka ombudsantalet 
är att riksföreningarna kan fylla platserna. 
 

- Besök hos lokalföreningar: Representanter för förbundsstyrelse och kansli besöker 
lokalföreningar runt om i landet. 

Alternativa fora för kollegial kontakt samt kontakt medlemmar och riksföreningar emellan har också 
tillämpats av Tandläkarförbundet. Ombudskonferensen under förbundsmötet är ett sådant initiativ. 
Ett alternativ för Tandläkarförbundets räkning skulle kunna vara att tillvarata möjligheten till 
fördjupad medlemskontakt i samband med Riksstämman. 

Regelverk 
Enligt regelverken för ideella föreningar kan ett förbundsmöte behandla olika års ekonomiska 
berättelser, verksamhetsberättelser och ansvarsfrihet, med separata beslut för respektive år. Ett 
årligt möte är alltså inte tvingande. Däremot behöver den ideella föreningens stadgar anpassas så att 
de beskriver hur dessa typer av frågor ska behandlas. 
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Vad kostar ett förbundsmöte?  
De senaste åren har det kostat Tandläkarförbundet ca 300 000 kronor att organisera ett 
förbundsmöte. De stora kostnadsposterna är lokal och resor. Kostnaden är baserad på drygt 40 
ombud. Därutöver tillkommer en personalkostnad motsvarande en heltidstjänst på ca fyra månader. 

Det bör understrykas att även riksföreningarnas har kostnader kopplade till deltagande och 
engagemang i det gemensamma förbundsmötet. Dessa kostnader är inte inkluderade i summan 
300 000 kronor. Riksföreningarnas kostnader varierar stort sinsemellan och bör tas i beaktande vid 
en utvärdering av konsekvenserna för den egna riksföreningen av att ha förbundsmöte mer sällan. 

Det bör också framhållas att även så kallade mellantidsinitiativ innebär en ekonomisk kostnad. 
Eftersom denna proposition inte syftar till att lyfta fram ett specifikt mellantidsinitiativ görs ingen 
beräknad kostnad av alternativa mötesfora. Som jämförelse kan ändå nämnas att kostnaden för årets 
digitala förbundsmöte beräknas vara halverad mot tidigare år, ej inräknat kansliets personalkostnad. 
Det går dock i dagsläget inte att uttala sig om denna kostnadsbild står sig över tid. 

Säkerställa motions- och mellantidsinitiativ 
På förbundsmötet 2019 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att förbättra närdemokratin för enskilda 
medlemmar genom att formalisera medlemmarnas möjlighet till motions- och mellantidsinitiativ. 

Ett sätt att förbättra närdemokratin är att utöka möjligheten för medlemmarna att kalla till extra 
förbundsmöte, vilket förbundet gör i och med stadgeändringen som gör det möjligt för minst tio 
procent av Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar att begära att extra förbundsmöte ska 
hållas. 

Ytterligare möjligheter till att förbättra närdemokratin är att genomföra något eller några av de 
förslag till mellantidsinitiativ som omnämns i avsnittet ”Mellantidsinitiativ och alternativa fora för 
medlemsinflytande”. Förbundsstyrelsen anser dock inte att förbundet i detta skede bör låsa sig vid 
att mellantidsinitiativen måste vara ett av de som tidigare listats. Det väsentliga är att förbundet 
hittar en form för gemensamma aktiviteter med alla riksföreningar, som möjliggör kollegial kontakt, 
medlemsinflytande samt kommunikation kring förbundets verksamhet och ekonomi utifrån 
tillgängliga resurser och förutsättningar. 

Förbundsmöte på vår istället för höst 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte ligger sent på året. Många förbund har möte tidigare på 
året. En fördel med att ha förbundsmöte tidigare på året är att det inte hinner förflyta så lång tid 
mellan årets slut och det att förbundsmötet äger rum. Med förbundsmöte i slutet av året hanterar 
ombuden en verksamhetsberättelse och årsredovisning som är nästan ett år gammal. 

En annan fördel med att lägga förbundsmötet på våren för Tandläkarförbundets del, är att risken för 
konkurrens mellan Riksstämma och förbundsmöte uteblir. Riksstämma och förbundsmöte äger 
vanligtvis rum inom loppet av en månad. Det är också möjligt att intresset för förbundets 
arrangemang på Riksstämman, såsom dialogscen och egna seminarier, skulle öka ifall förbundsmötet 
flyttades till våren. 

Ytterligare en fördel med att flytta förbundsmötet till våren är att jämna ut arbetsbördan över 
verksamhetsåret. Riksstämma och förbundsmöte är två stora arrangemang som båda kräver en stor 
arbetsinsats från kansliet under höstmånaderna. Att flytta förbundsmötet till våren skulle frigöra 
resurser på kansliet, vilket skulle öka förbundets möjligheter att agera på aktuella frågor och driva 
politik under hösten. 
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En eventuell invändning mot att ha förbundsmöte på våren skulle kunna vara frågan om ekonomisk 
berättelse och verksamhetsberättelse hinner färdigställas till utskick av förbundsmöteshandlingar. I 
denna fråga har förbundets ekonomiavdelning meddelat att den ekonomiska rapporteringen skulle 
hinna bli färdig till ett förbundsmöte i maj. 

Förbundet har kontaktat Sveriges Veterinärförbund, vars fullmäktige vanligtvis äger rum i slutet av 
maj, för att efterhöra deras erfarenheter av att ha möte på våren. Veterinärförbundet meddelar att 
de har bra erfarenheter av att ha fullmäktige på våren, mötet äger rum vartannat år. Den 
huvudsakliga anledningen till att de har fullmäktige på våren är att det på hösten varje år sker en stor 
Veterinärkongress, som Veterinärförbundet arrangerar. 

När det gäller ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse hinner man få färdigt dessa inför att 
möteshandlingarna skickas ut. Det kan i sammanhanget påpekas att föredragningslistan enligt 
Veterinärförbundets stadgar behöver skickas ut senast två veckor före fullmäktigemötet och kallelsen 
ska skickas ut senast fyra veckor före mötet. 

Enligt Tandläkarförbundets stadgar ska kallelse och föredragningslista skickas ut senast 45 dagar före 
förbundsmötet. Likt Veterinärförbundet finns det förbund som skickar ut sin föredragningslista och 
handlingar närmare inpå förbundsmötet. 

Hos Psykologförbundet ska ordinarie kongress hållas vart tredje år under perioden 1 april – 31 maj. 
Meddelande om tid för ordinarie kongress ska senast 90 dagar före kongressen tillkännages i 
förbundets tidskrift och på förbundets hemsida. Kallelse till ordinarie kongress, föredragningslista 
och handlingar ska skickas ut senast 30 dagar före kongressen. 

Hos SRAT ska ordinarie förbundsmöte äga rum vart tredje år före juni månads utgång. Enligt 
stadgarna ska kallelsen skickas senast den 15 februari det år förbundsmöte ska sammanträda och 
senast tre veckor före förbundsmötet ska handlingarna skickas ut. 

Diskussion och förslag 
Den första frågan man bör ställa ifall man överväger att förändra formerna för förbundsmötet är 
syftet med förändringen. Förbundsstyrelsen menar att en förändrad förbundsmötesmodell skulle 
kunna öka möjligheten till medlemsinflytande, engagemang och kollegial kontakt samt att öka 
möjligheten att bedriva verksamhet i frågor som är viktiga för förbundet. 

Medlemmarnas behov 
De underlag som förbundet bad riksföreningarna inkomma med gällande behoven som 
förbundsmötet tillgodoser kretsar kring tre teman: demokrati, ekonomi och nätverkande. 

Demokratiskt handlar det om att förbundsmötet tillgodoser behoven av påverkan och att årligen få 
insyn i styrelsearbete och i förbundets verksamhet, att följa upp att förbundets verksamhet drivs 
enligt stadgarna samt möjlighet att skicka in motioner. Regelbundna förbundsmöten möjliggör också 
saxade mandat, vilket säkerställer en kontinuitet i förbundsstyrelsen. 

Ur aspekten ekonomi har riksföreningarna svarat att förbundsmötet ger medlemmarna information 
om förbundets aktuella läge och ekonomi samt möjlighet att följa upp, bevaka, utvärdera och 
diskutera insatser och långsiktiga placeringar. 

Kollegialt sett ger förbundsmötet möjlighet till nätverkade mellan kollegor från olika sektorer, 
landsändar och föreningar. Förbundsmötet ger också möjlighet att gemensamt kunna diskutera de 
odontologiska professionsfrågorna. 
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Förbundsstyrelsen menar att behoven rörande demokrati, ekonomi och möjligheten till nätverkande 
och kollegialt utbyte skulle kunna tillgodoses genom andra mötesfora än genom årliga 
förbundsmöten. Liksom TEV påpekade i sitt underlag, är kärnfrågan inte intervallet mellan 
förbundsmötena, utan snarare hur ett ökat medlemsengagemang skapas. 

Möjlighet till insyn och påverkan i förbundets ekonomi och verksamhet samt i styrelsearbetet skulle 
kunna ske via exempelvis ”Förbundsråd” i likhet med Skolledarnas lösning, en ”Hållplats” i likhet med 
DIK:s lösning eller via ordförandekonferenser. Dessa möten ger också möjlighet till kollegialt 
nätverkande och kontakt mellan föreningar. Vid ett förtroenderåd eller en ordförandekonferens 
skulle även val till förbundsstyrelse och nämnder kunna genomföras. Förbundsstyrelsen vill i detta 
skede dock inte låsa sig vid ett specifikt mellantidsinitiativ. Det väsentliga är att förbundet hittar en 
form för gemensamma aktiviteter med alla riksföreningar, som möjliggör kollegial kontakt, 
medlemsinflytande samt kommunikation kring förbundets verksamhet och ekonomi utifrån 
tillgängliga resurser och förutsättningar. 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Det finns fördelar både med att ha täta förbundsmöten och att ha möten med större tidsintervall. 
Två av de viktigaste fördelarna med årliga förbundsmöten är den frekventa kontakten mellan styrelse 
och valda ombud. En annan fördel är att medlemmarna genom ombuden får en god insyn i 
förbundets årliga arbete och har stor möjlighet att påverka det årliga arbetet. 

De främsta fördelarna med glesare förbundsmöten är att styrelsen får större möjlighet att effektuera 
förbundsmötets beslut (täta intervall mellan förbundsmöten gör att uppdrag från förbundsmötet till 
förbundsstyrelsen ofta behöver beredas i ett forcerat tempo). Samtidigt får styrelsen möjlighet att 
hinna sätta ”sin” prägel på styrelsearbetet. Påverkansarbete i frågor som är viktiga för förbundet sker 
också med fördel på längre sikt. Att organisera ett förbundsmöte kräver en stor arbetsinsats. Glesare 
förbundsmöten innebär även ökad flexibilitet för styrelse och kansli att agera på aktuella händelser. 

En nackdel med glesare förbundsmöten är risken för ett demokratiskt underskott. Med glesare 
förbundsmöten är det därför viktigt att säkerställa att det finns mellantidsinitiativ som gynnar 
medlemsinflytande och medlemskontakt. 

Den utredning om förbundsmötesmodeller och alternativa mötesfora som redovisas i denna 
proposition visar att även andra mötesfora än ett förbundsmöte kan användas för att säkerställa 
medlemmarnas möjlighet att följa och ha inflytande över ekonomi, verksamhet och sakpolitik, 
medlemskontakt mellan styrelse och medlemmar samt möjligheten till kollegial kontakt. Det är även 
möjligt att tillämpningen av andra möteskonstellationer än förbundsmöte kan tilltala andra typer av 
medlemmar, och på så sätt bredda det demokratiska inflytandet. 

I sammanhanget bör också nämnas att de principer som gäller för sammansättningen av 
förbundsstyrelsen syftar till att ge riksföreningarna god insyn i den löpande verksamheten. Enligt 
arbetsordningen ska ekonomin rapporteras på kvartalsbasis. Styrelsen skriver under de årliga 
boksluten och verksamhetsrapporterna och får även ta del av revisorernas årliga tillsyn. 

Även den stadgeändring som gör det möjligt för tio procent av de enskilda medlemmarna att begära 
att extra förbundsmöte, och som träder i kraft 2021, är ett sätt att säkerställa medlemsinflytande och 
demokrati. 

Förbundsstyrelsen vill slutligen framhålla att glesare förbundsmöten inte nödvändigtvis innebär en 
ekonomisk besparing. Ifall förbundet väljer att satsa på att alternativa mötesfora, så kommer även 
sådana mellantidsinitiativ kosta pengar och kräva kansliresurser. 
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Förslag 
Förbundsstyrelsen anser att ett förbundsmöte vartannat år är ett lämpligt tidsintervall för att 
tillgodose medlemmarnas behov av att kunna följa och ha inflytande över förbundets verksamhet, 
ekonomi samt behoven av kollegial kontakt. Förbundsstyrelsen föreslår att Sveriges 
Tandläkarförbunds förbundsmöte ska hållas vartannat år och att mellantidsinitiativ införs de år som 
förbundsmötet inte äger rum. 

Förbundsstyrelsen vill i detta skede dock inte låsa sig vid ett specifikt mellantidsinitiativen. Det 
väsentliga är att förbundet hittar en form för gemensamma aktiviteter med alla riksföreningar, som 
möjliggör kollegial kontakt, medlemsinflytande samt kommunikation kring förbundets verksamhet 
och ekonomi utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar. 

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundet under 2021 fortsätter att undersöka och utvärdera 
alternativa mötesfora och att förbundsstyrelsen till förbundsmötet 2021 återkommer med ett förslag 
på mellantidsinitiativ och förslag på nödvändiga stadgeändringar. 

Förbundsstyrelsen föreslår också att förbundsmötet flyttas till våren, och då förslagsvis till maj 
månad. Förbundsstyrelsen bedömer att ett förbundsmöte på våren skulle öka intresset för 
förbundets arrangemang på Riksstämman samt att det skulle ge en bättre arbetsbelastning fördelat 
över året. 

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att dessa förändringar ökar möjligheten till medlemsinflytande, 
engagemang, kollegial kontakt och förbättrar förutsättningarna att bedriva verksamhet i frågor som 
är viktiga för förbundet. 

Förbundsstyrelsens förslag på tidsplan: 

- Förbundsmöte 2020: Inriktningsbeslut för formen för framtiden förbundsmöte. 
- Förbundsmöte 2021: Beslut om eventuella stadgeändringar till följd av inriktningsbeslutet. 
- 1 januari 2022: De eventuella stadgeändringarna börjar gälla. 

När det gäller beslutet från 2019 års förbundsmöte om att förbättra närdemokratin för enskilda 
medlemmar genom att formalisera medlemmarnas möjlighet till motions- och mellantidsinitiativ, 
anser förbundsstyrelsen uppdraget vara besvarat i och med den stadgeändring som gör det möjligt 
för minst tio procent av medlemmarna att begära ett extra förbundsmöte samt genom den 
kartläggning av olika mellantidsinitiativ som redovisats i denna proposition. 

Hemställan 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 
stadgeändring för ett förbundsmöte vartannat år 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 
stadgeändring för att förbundsmötet hålls på våren 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 
stadgeändring som säkerställer mellantidsinitiativ de år förbundsmötet 
inte hålls 

att yrkandet från 2019 års förbundsmöte om att förbättra närdemokratin för enskilda 
medlemmar är besvarat 
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PROPOSITION 3 

Ändring av lydelse i förbundets stadgar angående förbundsmötets 
åligganden 
 
Bakgrund 
På förbundsmötet 2019 behandlades propositionen ”Fortbildningsrådets instruktion och stadgar 
gällande förbundsmötet och förbundsstyrelsen”. Propositionen godkändes av förbundsmötet. 
Propositionen innehöll flera stadgeändringar. Förbundsstyrelsen anser nu att en av ändringarna som 
gjordes i förbundets stadgar, under 3:1 Förbundsmötet, 3:1.2 Förbundsmötets åligganden, den tredje 
att-satsen, blev felaktig i sin formulering.  
 
 
3:1.2 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. 

 
Förslag till ändring 
Förbundsstyrelsen önskar att ändra tillbaka den tredje att-satsen till den tidigare lydelsen, som är 
följande; 
 

att besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen framlagda 
resultaträkningarna och balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret, 

 
Förklaringen till detta är att de framlagda resultat- och balansräkningarna som förbundsmötet ska ta 
ställning till i december gäller för föregående år. Eventuella strategiska beslut som kan knytas till det 
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årets räkenskaper måste därför ligga ytterligare minst ett år dessförinnan och har knappast bärighet 
på om förbundsmötet ska kunna fastställa resultat- och balansräkningarna för det gångna 
räkenskapsåret. 
 
Hemställan 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa föreslagen ändring i § 3:1.2 Förbundsmötets åligganden, i Sveriges 

Tandläkarförbunds stadgar. 

 

 

 



 
 
 
 

Motion från SOL till STF:s förbundsmöte 2020 
 

Vi på SOL ser ett orosmoln avseende nuvarande och framtida 
kompetensförsörjning inom de odontologiska universitetsutbildningarna i Sverige 
(Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå). 
 
Redan nu ser vi en brist på disputerade lärare, specialister, lektorer, docenter samt 
professorer inom de flesta odontologiska ämnen. 
 
Dessutom står vi inför en generationsväxling som riskerar leda till ännu större 
brist i ett redan ansträngt läge. 
 
Med anledning av den pågående diskussion om ett femte lärosäte och ovan 
nämnda problematik vill vi:  
 

• Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga 
lärosätena 

• Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet utbildningsplatser 
hos de befintliga lärosätena 
 

 
 
20-09-25 
SOL:s styrelse utifrån beslut vid årsmötet  
Majid Ebrahimi 
Ordförande  
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Förbundsstyrelsens svar på motion som inkommit från SOL 
 

Motionen består av två beslutspunkter: 

Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga lärosätena 

Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet utbildningsplatser hos de befintliga 
lärosätena 

 

Förbundsstyrelsens svar: 

Förbundsstyrelsen anser att frågan om goda förutsättningar till kompetensförsörjning på lärosäten är 
en viktig aspekt för Sveriges tandläkare och såldes en viktig fråga för Tandläkarförbundet.  

Förbundet driver frågan om en hållbar forskningspolitik i allmänhet och för den odontologiska 
utbildningen i synnerhet. Genom förbundets medlemskap i Saco framfördes kravet på en långsiktigt 
hållbar forskningspolitik med höjda basanslag, fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor vid en 
utfrågning i utbildningsutskottet den 30 januari 2020. Vidare lyftes frågorna om att öka rörligheten 
och bredda synen på vad som är meriterande och se till kvaliteten i hela utbildningskedjan. Utifrån de 
resultat, gällande planer på att påbörja en forskarutbildning, som vi kan se i förbundets undersökning 
Framtidens tandläkare är de aspekterna är högst relevanta på lärosätena för tandläkarutbildningen.  

Tandläkarförbundet lämnade svar till Socialstyrelsens Vårdkompetensråd i september 2020: ”En 
utmaning på sikt är tillgången på tandläkare som kan undervisa på landets tandläkarutbildningar, då 
medelåldern är hög och pensionsavgångar är att vänta. Med färre lärare på landets 
tandläkarutbildningar riskeras kvaliteten på landets utbildningar att försämras och/eller att färre 
tandläkare kan utbildas.” 

I förbundets grundutbildningspolicy som uppdaterades 2020-06-10 finns bland annat nedanstående 
ställningstaganden: 

- Att utbildningsinnehållet ska vara baserat på aktuell forskning och moderna metoder. 
 
- Att utbildningen ger möjlighet till tidig forskningskontakt, till kunskaper i forskningsetik och 
ger grundläggande förutsättningar för studentens framtida forsknings- och 
utvecklingsarbete. 

- Att återväxten av kvalificerad lärar-och forskarpersonal vid lärosätena säkerställs. 

- Att de olika lärosätena aktivt ska verka för goda kontakter med det omgivande samhället, 
professionens företrädare, näringsliv, myndigheter allmänhet och andra intressenter. 

Sveriges odontologiska forskare har en hög medelålder samtidigt som få unga lockas till forskningen. 
En fruktbar relation mellan grundutbildning och forskning kan hjälpa till att i framtiden locka fler 
unga till forskningen. Den forskarutbildning studenterna får under utbildningen bör innehålla klinisk 
behandlingsutvärdering och forskningsetik. 
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Med hänvisning till ovanstående redogörelse kring Tandläkarförbundets pågående arbete och 
ställningstagande för kommande arbete föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet ger bifall till 
det första delen av motionen; Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga 
lärosätena 

I den andra att-satsen; Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet utbildningsplatser hos 
de befintliga lärosätena, föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet ger den delen av motionen 
bifall med tillägget ”om behovet och förutsättningarna finns” 
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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 2021 
 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2021 för Sveriges 
Tandläkarförbund (STF) samt information om budget för Tandläkarnas Service AB (TSAB). 

Ekonomin för förbundet stärktes med kapital och löpande överskott när fortbildningsverksamheten 
gick in i förbundet. Under 2020 har denna verksamhet dock inneburit en förlust då många kurser 
varit tvungna att ställas in pga covid-19. Det är svårt att budgetera då osäkerheten pga pandemin är 
stor. Budgeten för förbundet innebär ett underskott på ca 569 tkr. Den stora skillnaden mot 
budgeten för 2020 är neddragningar av kursverksamheten pga pandemin. De flesta andra 
förändringar är i jämförelse relativt små.  

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 rörliga kostnader för kurser kan relativt snabbt 
anpassas. En pandemi med helt nedstängd verksamhet är dock svår att hantera. 

 

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 2020 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 4 269 6 775 397 29 
TEV 1 501 2 381 746 11 
SOL 153 242 857 2 
STUD 1 318 Avgiftsbefriade 4 
Totalt 7 241 9 400 000 46 

 

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

 

Kursintäkter 

Kursintäkterna budgeteras till ett lägre belopp än föregående års budget. Främsta anledningen är 
fortsatta osäkerheten pga pandemin och vilka effekter den får. I budgeten för kursverksamheten 
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ingår en omsättning om 23,0 mkr mot 29,1 mkr för 2019. Budgeten bygger på att omsättningen 
halveras mot ett normalt år under våren och att verksamheten är tillbaka andra halvåret. 

Intäkter marknadsavtal 

Intäkter från marknadsavtal beräknas ligga på ungefär samma nivå 2021 som under 2020. 

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. Kostnaden för en 
tjänst som ekonom är budgeterad men obesatt men budgeterad för halva året i avvaktan på att 
kursverksamheten kommer igång igen. 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 2020, förutom kostnader för 
kurser vars rörliga kostnader minskar pga färre kurser. 

Ersättning till förtroendevalda 

I budgeten ingår en uppräkning av styrelsens och övriga förtroendevaldas arvoden med basprisindex.  

 

Finansiell ställning 

Efter att fortbildningsverksamheten gått in i förbundet så har förbundet en stabil finansiell ställning. 
Underskottet av fortbildningen under 2020 kommer att täckas av deras tidigare inarbetade medel. 
Det egna kapitalet uppgick vid 2019 års bokslut till 42 833 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 
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källa. Som överskott från kursverksamheten. 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. Säljaren på TSAB har 
slutat och ett externt företag anlitas för försäljningen. Under 2020 har annonserna i den fysiska 
tidningen minskat, till stor del beroende på pandemin. Däremot har vår nya partner lyckats få igång 
platsannonser och digitala annonser på hemsida och i nyhetsbrev. TSAB har nu fler ben att stå på. 
Annonsutrymmen erbjuds i lite nya former och generell prishöjning har inte varit aktuell 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. TSAB betalar en stor post till 
förbudet för administrativ service och hyra av lokaler. Då säljaren slutat så ändras fördelningen av 
overhead och belastningen för TSAB minskar. 

Utvecklingen beror till stor del på utvecklingen i omvärlden, dvs möjligheten att sälja annonser i 
tryckta medier och digitalt. 

Budgeterat resultat är ett överskott på 101 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 2021. 
 

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

TT 6 775 397 
TEV 2 381 746 
SOL 242 857 
  

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

Fast årsarvode (kr/år) 
Ordförande 392 474 kr 
Vice ordförande 52 330 kr 
Ledamöter inkl Stud. 26 165 kr 
Suppleanter 13 082 kr 

 
Rörligt arvode till samtliga ledamöter förutom ordföranden beslutas till 3 175 kr/dag. 



Sveriges Tandläkarförbund -Budget 2021
BUDGET BUDGET UTFALL

2021 2020 2019
Årsavgifter 9 400 000 9 400 000 9 400 000

Kursintäkter Nordöstra 8 000 000 10 000 000 10 523 752

Kursintäkter Västra 6 000 000 7 600 000 7 782 816

Kursintäkter Södra 9 000 000 11 500 000 12 109 749

Övrig försäljning (Flera konton) 0 214 676

Intäkter övr adm service 3 005 000 2 738 000 2 675 676

Adm tjänst TSAB 692 000 1 139 000 1 113 448

Marknadsföringsavtal 1 570 000 1 650 000 2 408 816

HYRES INTÄKTER 410 000 525 000 679 740

Övriga intäkter 56 000 20 000 44 782

Administrativ service, intäkt 3 093 000 3 115 000 2 596 471

Summa Intäkter 41 226 000 47 687 000 49 549 925

Summa Kostnader varor -10 429 000 -13 916 000 -14 041 738

Summa Övriga externa kostnader -11 023 000 -10 990 000 -12 157 784

Summa Personalkostnader -16 911 580 -19 527 000 -18 435 545

Summa Kostnader - varor och personal -38 363 580 -44 433 000 -44 635 067

Resultat före avskrivningar 2 862 420 3 254 000 4 914 858

Summa avskrivningar -174 000 -174 000 -194 394

Resultat efter avskrivningar 2 688 420 3 080 000 4 720 464

Summa Finansiella intäkter och kostnader 216 000 216 000 471 641

Årets skattekostnad -380 000 -645 000 -1 031 261

Administrativ service, kostnad -3 093 000 -3 115 000 -2 596 471

Resultat efter skatt -568 580 -464 000 1 564 373

STF, FM 2021



TSAB - Budget 2021

BUDGET BUDGET UTFALL
2021 2020 2019

Intäkter
Webbanonser moms 25% 1 800 000 600 000 890 753
Prenumerationer moms 6% 1 180 000 1 180 000 670 613
Annonser momsfritt 7 500 000 8 950 000 8 806 107
Prenumerationer EU VAT 10 000 2 000 0
Prenumerationer export 0 4 000 0
Eftertext Köp och Sälj 240 000 300 000 244 956
Försäljning övrigt, 25 % 0 0 13 934
Försäljning, EU 0 0 2 000
Övriga intäkter 0 5 000 3

Summa Intäkter 10 730 000 11 041 000 10 628 366

Kostnader köpta varor och tjänster
Tryckningskostnader -900 000 -880 000 -916 016
Bildbyrå -10 000 -20 000 -21 314
Layout Formgivning -500 000 -480 000 -463 400
Distribution/porto -750 000 -750 000 -671 291
Annonsproduktion -350 000 -350 000 -356 651
Korrekturläsning -70 000 -80 000 -60 000
Frilans text -950 000 -800 000 -715 335
Frilans foto/illustration -250 000 -350 000 -150 903
Annonsprovision -2 100 000 0 -119 247
Prenumerationshantering -250 000 -265 000 -243 867

Summa Kostnader varor -6 130 000 -3 975 000 -3 718 025

Summa Övriga externa kostnader -2 083 520 -3 468 000 -3 148 321

Summa Personalkostnader -2 415 000 -3 615 000 -3 800 872

Summa Avskrivningar 0 0 -25 869

Summa Finans. intäkter och kostnader 0 0 6 205

Summa Resultat efter skatt 101 480 -17 000 -58 516
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