
  Protokoll 7/2020  
  

1 
 

Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 3 december 2020 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén Martin Karlgren 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch 
Peter Schulz Jonas Nordvall, p 1-12 
Per Vult von Steyern, ej p 10-13, 17, 18 Jeanette Reinbrand, p 1-6, 12 
Elias Mansury 
 
Carina Bergman, suppleant 
Isabel Brundin, suppleant  
Patricia De Palma, suppleant, p 1-9  
Lena Rignell, suppleant 
Nathalie Wåhlin, suppleant, ej p 1-6 
  
 
Utöver förbundsstyrelsen: 
Anna Bergkvist, konsult Styrelsepost, p 1-6 
Björn Smedberg, talman, p 1-6 
Lars Hagerström, vice talman  
Marina Sabelström-Ingwes, representant från valberedningen, ej p 1-5 
Suhaib Hurani, tillträdande ordförande Studerandeföreningen 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna och konstaterar att vi som 
vanligt på decembermötet är många medverkande. Suhaib Hurani, som vid årsskiftet 
tillträder som ordförande för Studerandeföreningen presenterar sig. Chaim öppnar därefter 
mötet. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
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4. Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut: Föredragningslistan fastställs med tillägg från Peter Schulz som vill att vi säger något om 

utredningen jämlik tandhälsa.  
 
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Digitalt förbundsmöte 4 december: körschema 

 
Anna Bergkvist, digital mötesledare, och talmännen informerar om förbundsmötets upplägg 
och svarar på styrelsens frågor inför morgondagens digitala förbundsmöte. Anna går igenom 
röstningssystemet VoteIT. 

 
 

7. Rapport från kursverksamheten 
 
Föreligger lägesrapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall rapporterar att året tyvärr inte blev som planerat på grund av pandemin. De 
har under hösten kunnat ställa om till digitala kurser, nu även diplomkurserna. Den 
nuvarande restriktionen om att enbart åtta personer får samlas har gjort att de behövt ställa 
om helt till digitala kurser. Vissa praktiska kurser eller kursmoment går dock inte att 
genomföras digitalt, vilket har gjort att dessa med kort varsel har tvingats ställas in.  
 
Patricia De Palma tillägger att det är svårt att få föreläsare till kurserna då vissa inte får ställa 
upp för sina arbetsgivare.  
 
Isabel Brundin, som just hållit kursen ”Öron, näsa, hals” i tre dagar rapporterar att det gick 
jättebra att hålla den digitalt. Att det givetvis inte är lika roligt, men att det faktiskt var 
möjligt och att deltagarna verkade nöjda. 
 
Jonas Nordvall berättar också att kursverksamheten har etablerat kontakt med 
Socialstyrelsen i syfte att ta fram riktade utbildningsinsatser mot omsorgspersonal inom 
hälso- och sjukvården, till exempel kurser till undersköterskor. Socialstyrelsen verkar positiva 
till detta. Fortbildningsrådet har diskuterat tandvårdsombud som en prioriterad grupp. 
Kursverksamheten arbetar nu med att etablera kontakt med ansvariga i olika kommuner. 
 
Chaim Zlotnik tackar för informationen. 
 

 

8. Rapport från Tandläkartidningen 
 

Föreligger lägesrapport från Tandläkartidningen.  
Hilda Zollitsch rapporterar att det har skett en återhämtning av annonsförsäljningen under 
hösten och att man trots pandemin nått goda resultat. Tandläkartidningen har börjat 
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samarbeta med nya annonsörer. De kommer tillsammans med annonsförsäljarna MediaKraft 
att ha en utvärdering när året är slut. 
 
Annonsläget inför Tandläkartidningens största nummer gav skäl till oro eftersom Swedental 
ställdes in, med allt vad det brukar innebära av specialannonser, kuponger, rabatthäften med 
mera. Tandläkartidningen valde då att introducera en ny annonsprodukt, en så kallad 
nativebilaga med annonsmaterial av mer redaktionell karaktär, samt information i form av 
reportage och intervjuer från kursverksamheten och Riksstämmans program. Hilda Zollitsch 
drar slutsatsen att satsningen på en nativebilaga har varit lyckosam. Sammantaget landade 
intäkterna från mässnumret endast nio procent lägre än motsvarande mässnummer 2019. 
 
Per Vult von Steyern berömmer nativebilagan. Jenny Måhlgren kommenterar det stora 
värdet av att all verksamhet under förbundsparaplyet kan kommuniceras tillsammans vilket 
visar den fina bredden på verksamheten. 
 
Rekryteringen av ersättare för Thomas Jacobsen som vetenskapsredaktör är nu klar. Andreas 
Cederlund kommer att axla uppdraget från och med 1 januari 2021. 
 
Chaim Zlotnik tackar för informationen. 
 

 

9. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium 
 

Föreligger information från kansliet och ordförande samt kalendarium.  
 
Jenny Måhlgren rapporterar att det genomförts 39 kurser i år, så förbundet har tappat i 
omsättning. I våras var det svårare att överblicka den faktiska minskningen av omsättningen 
då vi hoppades kunna genomföra flyttade kurser under våren och på så sätt rädda den totala 
omsättningen. Med den faktiska minskningen av omsättningen fastställd finns nu möjlighet 
att ansöka om omställningsstöd. Förbundsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om 
styrelsen vill avbryta processen med att ansöka om anställningsstöd, beslut tas under 
ekonomi på dagordningen, punkten 10. 
 
Jenny Måhlgren berättar att kapitlet Tobaksprevention i förbundets skriftserie ”Kunskap och 
kvalitet” ska uppdateras i samarbete med Sveriges Tandhygienistförening och att ett första 
möte har ägt rum.   
 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik rapporterar från CED:s General Meeting i november. Det 
kommer bli en avgiftshöjning för förbundet/Sverige som en följd av att Storbritannien lämnar 
EU samt fel i hur medlemsantalet har rapporterats in tidigare. Storbritannien kommer 
förhoppningsvis kunna stanna kvar som observatör i CED.  
 
Jenny Måhlgren rapporterar om Sacos digitala studentmässa som ägde rum i november och 
förbundets deltagande med en monter/webbplats. Bland annat har personal från 
förbundskansliet och Tjänstetandläkarnas kansli bemannat en chattfunktion där besökarna 
kunde ställa frågor om tandläkaryrket.  
 
Jenny Måhlgren berättar att kansliet har fått positiv feedback från förbundsmötesombud 
kring den digitala utbildningen inför mötet och de utsända paketen/”goodiebags”.  
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Jenny Måhlgren nämner att kansliet arbetar ännu mer på distans nu i och med de skarpare 
restriktionerna. Personalen håller ut och arbetet fungerar väl men många uppger att de så 
klart gärna hade velat vara på plats i större utsträckning. 
 
Jenny Måhlgren tar upp den övriga frågan från Peter Schulz angående utredningen jämlik 
tandhälsa. Det senaste tilläggsdirektivet går ytterligare i riktningen mot att handla om 
ersättningsfrågor. Förbundsstyrelsen diskuterar huruvida vi ska svara som förbund eller om 
det blir en fråga för riksföreningarna, enligt tidigare uppdelning av frågor. Finns det 
delar/tårtbitar vi kan enas kring? Chaim Zlotnik konstaterar att det senaste direktivet lägger 
ett stort fokus på ersättningssystemet som ett verktyg att uppnå en jämlik tandhälsa. 
Ersättningsfrågor hanteras ska enligt nuvarande modell inte hanteras av förbundet.  
 
Chaim Zlotnik föreslår att förbundsstyrelsen ger inspel till tjänstemännen, Jenny Måhlgren 
och Jeanette Reinbrand, inför förbundsstyrelsens internatmöte i januari. 
 

Beslut:  Kansliet får i uppdrag att initiera en förutsättningslös dialog med riksföreningarna i syfte att 
identifiera om det finns frågor som är lämpliga att samordna oss om och mobilisera krafterna 
kring inför utredningen om jämlik tandhälsa. En sammanställning av dialogerna presenteras 
vid internatmötet i januari. 
 
 

10. Ekonomi: Uppföljning kvartal 3 och prognos 2020 
 
Martin Karlgren föredrar ärendet. Han nämner att prognosen fick skrivas ner något angående 
kursverksamheten.  
 
Martin Karlgren tar upp frågan om omställningsstöd. För förbundets del så kan vi för våren 
2020 söka omställningsstöd för motsvarande 99 000 kr. 
 

Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att ansöka om det stöd förbundet kan få 
med anledning av pandemins konsekvenser. 

 
 

11. Ekonomi: Rapport från revisorernas löpande granskning 

 
Martin Karlgren är föredragande och berättar att det nu är få påpekanden från revisorerna 
och att de påpekanden som finns är av icke allvarlig karaktär och därför markerade med gult 
ljus. Arbetar med de punkter som revisorerna påpekat i rapporten i revisorernas löpande 
granskning och nämner också att kansliet nu under pandemin passar på att arbeta fram ännu 
bättre rutiner och processer för att skapa förutsättningar för ett effektivt arbetssätt 
framöver. 
 
 

12. Uppdrag sockerskatt 
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. 
 
På förbundsstyrelsemötet den 27–28 januari i år beslutades att ge kansliet i uppdrag att 
under 2020 utreda frågan om skatt på socker med särskilt beaktande på läskkonsumtion. I 
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underlaget följer en genomgång av olika aspekter som talar för och mot en sockerskatt, fokus 
för diskussionen ligger på en skatt på sockrade drycker.  
 
Kansliet önskar att förbundsstyrelsen diskuterar hur man vill gå vidare med frågan om 
sockerskatt. 
 
Förbundsstyrelsen ger inspel om att det är en bra översikt och i detta läge en tillräcklig 
detaljnivå. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar därefter frågan om sockerskatt.  
 
Förbundsstyrelsen är oeniga i frågan så de går till omröstning med alternativen: 
Representant från SOL var ej närvarande vid omröstningen. 
 
- Utredning, kartläggning och informationskampanjer kring socker. Det vill säga ej 

sockerskatt och mer i linje med förbundets tidigare arbete. (fick 2 röster) 
 
Eller 
 
- Utredning, kartläggning och informationskampanj för sockerskatt. (fick 3 röster) 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att återkomma med projektplan (inkl. budget) för sockerprojektet som 
ska innehålla utredning, kartläggning och informationskampanj för sockerskatt.  

 
 Chaim Zlotnik reserverar sig mot beslutet om ett fördjupat arbete i frågan kring sockerskatt. 
 
 

13. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 
 

14. Rapport från Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och den digitala 
Odontologiska Riksstämman den 11–12 november. Arrangemanget innehöll även i år såväl 
prisutdelning som livedebatter. Riksstämman verkar ha tagits emot väl. Många uppskattar att 
man kan ta del av alla föreläsningar och titta flera gånger och tillsammans med kollegor i 
teamet. 
 
Per Vult von Steyern berättar att deltagarantalet hittills är över 10 000, vilket är rekord för en 
Riksstämma. Statistiken blir fullständig först om ett år eftersom den kan ses så länge och 
anmälan fortfarande är öppen. Per tar upp att det finns en nackdel med att Riksstämmans 
föreläsningar ligger ute ett helt år är och det är att informationen kan bli gammal/inaktuell, 
då det händer så mycket hela tiden. Det ekonomiska underskottet blev tack vare god 
uppslutning och annonsintäkter något mindre än befarat  
 
Per Vult von Steyern berättar att revisionsrapporten för Svenska Tandläkare-Sällskapets ser 
bra ut. Sällskapets styrelse ska ha ett internatmöte i december och utvärdera Riksstämman 
och se framåt.  
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Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

15. Rapport från programmedverkan på Riksstämman 
 
Chaim Zlotnik, Per Vult von Steyern och Patrik Andrén från förbundsstyrelsen deltog i 
samtalet ”Bäst före?” om kunskapens hållbarhet på den digitala Odontologiska Riksstämman 
i november med Jenny Måhlgren som moderator. Det finns att se på Riksstämman Play. 
 
 

16. Rapport från riksföreningarna   
 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Chaim Zlotnik rapporterar. Sedvanligt fackligt arbete har skett under hösten. En hel del stora 
frågor hanteras, som LAS-utredningen och avtal om regleringar och arbetsförmåner. TT har 
haft föreningsmöte. Under föreningsmötet beslutades om verksamhetsplan och ekonomi för 
2021. Styrelsen sitter efter valberedningens initiativ med förlängda mandat kvar ett år då 
valberedningens arbete med löpande dialog med lokalföreningarna försvårats under 
pandemin. 
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Patrik Andrén rapporterar. TEV hade i november ett mycket kort digitalt årsmöte, mötet tog 
drygt 20 minuter. Det är svårt med medlemsengagemang, med endast en rösts marginal blev 
mötet röstberättigade. En viktig fråga för TEV är att driva frågan om en sockerskatt. Styrelsen 
sitter kvar. Patrik själv valdes på ett år, för att komma ifatt de saxade mandatperioderna.  
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Per Vult von Steyern rapporterar. En stor del av diskussionerna rör arbetsmiljöfrågor kopplat 
till den distansundervisning som pandemin tvingat fram. Per berättar att det av egen 
erfarenhet är ett märkligt sätt att vara lärare digitalt, då mycket av charmen är interaktionen 
med studenterna. Den digitala formen försvårar interaktionen och det är svårt att få kvittens 
på hur studenterna mottar och uppfattar informationen. 
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Elias Mansury rapporterar. Föreningen hade ett digitalt årsmöte den 28 november. Ny 
centralordförande för Studerandeföreningen är Suhaib Hurani, tidigare ordförande i Västra 
Studerandeföreningen. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

17. Antibiotikaforum 20 nov, Lena Rignell 
 

Föreligger rapport om Nationellt Antibiotikaforum den 20 november från Lena Rignell, som 
också föredrar ärendet. Det var ett digitalt seminarium arrangerat av Folkhälsomyndigheten.  

 
Lena Rignell berättar att det var ett spännande forum och att lärdomar från covid-19 
analyseras för att påskynda processen med att minska antibiotikaanvändandet. Sverige är ett 
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av de länderna som mest framgångsrikt fått ner användningen av antibiotika, för både djur 
och människor. 

 
 Det finns nu en symbol mot antibiotikaresistens att använda. 

 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

18. NPO tandvård  
 

Protokollen från NPO tandvårds möten den 28–29 september och 5 november 2020 
föreligger för kännedom. 
 
Förbundsstyrelsen kommenterar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

19. Rapport från ST-rådet den 19 november 
 
Föreligger rapport från Gunilla Carlsson från mötet med ST-rådet den 19 november inklusive 
bilaga med reflektioner från Stein Björkman, Socialstyrelsen. 
 
Gunilla rapporterar från mötet.  
 
Förbundsstyrelsen ger inspel och diskuterar.  
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
  
 

20.   Övriga frågor 
 
Chaim Zlotnik konstaterar att vi avhandlat Peter Schulz fråga om utredningen om jämlik 
tandhälsa.  
 
  

21. Nästa möte, internatmöte i januari 
 
Jenny Måhlgren berättar att med rådande förutsättningar blir förbundsstyrelsens 
internatmöte den 28–29 januari 2021 digitalt. Det finns dock möjlighet att snabbt styra om 
om möjligheten ges. Jenny konstaterar att förbundsstyrelsen står inför många frågor som 
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kräver djupare diskussioner och föreslår en snabb hantering av formaliafrågor för att 
säkerställa att det finns tid för att diskutera politik- och verksamhetsfrågor.  
 
 

22.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för sammanträdet och avslutar mötet och konstaterar återigen att 
styrelsen och tjänstemän på ett förtjänstfullt sätt anpassat sig och bidrar till att de digitala 
mötena håller fortsatt hög kvalitet. 
 
Elias Mansury tackar förbundsstyrelsen för sin tid i styrelsen. Chaim Zlotnik tackar Elias och 
önskar honom lycka till i framtiden. 

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Urban Alsenmyr 


