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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 28-29 januari 2021 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén Martin Karlgren 
Gunilla Carlsson Jeanette Reinbrand, p 1-11, p 20-25 
Peter Schulz Lea Lobelius, p 8, 9, 22  
Per Vult von Steyern, ej p 1-9  
Suhaib Hurani, ej p 12    
 
Carina Bergman, suppleant, ej 27-29 
Isabel Brundin, suppleant  
Patricia De Palma, suppleant, ej p 12  
Lena Rignell, suppleant 
Nathalie Wåhlin, suppleant 
Maria von Beetzen, suppleant 
  
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna till det digitala tvådagarsmötet. 
Chaim ger möjlighet till deltagarna att dela med sig av förväntningar på mötet. 
 
Kanslichef Jenny Måhlgren berättar om mötesupplägget. Målet med mötet är att få möjlighet 
att diskutera professionsfrågor, strategiska perspektiv och hantera återkommande 
formaliapunkter i enlighet med gällande arbetsordning. 
 
Mötet öppnas. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Patrik Andrén utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut:  Föredragningslistan godkänns.  
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Patrik Andrén tar upp ytterligare två ämnen som han önskar diskutera, obligatorisk 
fortbildning och myndighetsutövning.  
 

 Chaim Zlotnik konstaterar att det är stora frågor och att det återstår att se i vilken form de 
hinner tas upp under detta möte. Se hantering under punkten 28. Övriga frågor. 

 
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

7. Utvärdering av förbundsmötet 2020 

 
Justerat protokoll från det digitala förbundsmötet den 4 december 2020 har skickats ut till 
förbundsstyrelsen för kännedom.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar förbundsmötet. Chaim Zlotnik konstaterar att vi genomförde 
ett digitalt förbundsmöte och att det gick bra, även om man saknar dynamiken som ett 
fysiskt möte kan skapa. Styrelsen saknade ett mer levande möte och konstaterar att 
förbundsmötet inte levererade någon diskussion.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar spridningen av protokollet. 

  
Beslut: Uppdras åt kansliet att skicka ut förbundsmötesprotokollet till deltagarna på förbundsmötet. 
 
 

8. Förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen 2021 
 

Föreligger förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen för 2021 inklusive instruktion för 
arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar protokollsförfarandet.  
 

Beslut: Uppdras åt Jenny Måhlgren att under rubriken Protokoll, på sidan 3 i arbetsordningen, 
förtydliga formuleringen om att de konfidentiella punkterna inte ska publiceras.  

 
 Arbetsordningen för förbundsstyrelsen 2021 ska tas upp för beslut på förbundsstyrelsens 

nästa möte den 8 mars. 
 
 

9. Medieanalys 2020 
 
Kansliets kommunikatör Lea Lobelius föredrar förbundets medieexponering 1 jan- 31 dec 
2020. Analysen visar att Sveriges Tandläkarförbunds exponering i media var störst i april-maj. 
Räckvidden ökade med hela 853 % jämfört med 2019. Göteborgs-Posten nämnde Sveriges 
Tandläkarförbund flest gånger. I mediaanalysen har förbundets synlighet jämförts med 
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Sveriges Läkarförbund. Till nästkommande år ska jämförelsen göras med förbund i liknande 
storlek. 
 
Chaim Zlotnik tackar för informationen. Medieanalysen läggs till handlingarna. 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att skicka ut medieanalysen till förbundsstyrelsen. 
 
 

10. Politik: Analys inför utredningen om Jämlik tandhälsa (konfidentiellt) 

 
 

11. Politik: Tandvårdsombud/MAT 
 
Tandvårdsombud/munvårdsombud eller en medicinskt ansvarig tandvårdsperson (MAT) 
utgör länk mellan vård- och omsorgspersonal och tandvården och finns inom ett fåtal 
kommuner. Munvårdsombud har en spetsutbildning i munvård och munhälsa (oral 
kärnkompetens) och har regelbunden kontakt med tandvårdsklinik och fungerar som en länk 
mellan boende/personal och tandvården. Utvärdering av en sådan strukturell samverkan 
visar positiv effekt på de omsorgsberoendes munhälsa. 
 
Det har förts en pågående dialog inom förbundet och fortbildningsverksamheten under 2020 
och kontakter med Socialstyrelsen och Socialdepartementet i frågan. I december skickades 
en skrivelse till Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och utsedd utredare för den 
nya äldreomsorgslagen, och till socialminister Lena Hallengren. 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet kring förbundets arbete med äldres munhälsa som är en 
viktig del i att uppnå en jämlik tandhälsa. Sveriges Tandläkarförbund har uppmanat äldre att 
gå till tandvården trots pandemin, fortbildningsrådet arbetar med att ta fram en ny 
utbildning till omsorgspersonal och förbundet har förmedlat ställningstaganden från 
förbundets policydokument i en skrivelse till Socialstyrelsen och Socialdepartementet.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel till det fortsatta arbetet med att belysa frågan. 
Förbundsstyrelsen konstaterar att MAT måste ha tandläkarkompetens och att 
munvårdsombud är den grupp som bör nås ut till brett via utbildningen som tas fram. Frågan 
om äldres tandhälsa är en viktig fråga för förbundet att driva. 
 

 

12. Analys av ST-rådets möten 2020  
 

Förbundsstyrelsen har under året fått regelbundna rapporter från Gunilla Carlsson och Peter 
Schulz deltagande i ST-rådet. Det föreligger en sammanfattning av den analys som Gunilla 
och Peter gör utifrån arbetet i rådet.  
 

 Förbundsstyrelsen diskuterar. 
  

Chaim Zlotnik vill att förbundsstyrelsen får mer bakgrundsinformation och kunskap om 
specialiseringstjänstgöring och kontexten kring frågan i syfte att diskutera frågan ur bredare 
perspektiv.  
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Beslut: Uppdras åt kansliet att presentera frågan om specialisttjänstgöring och att förbereda frågan 
under 2021.  

 
 

13. Ekonomi: Ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och 
TSAB 
 

Föreligger huvudprinciper för ekonomistyrningen i Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Martin Karlgren är föredragande.  
 

Beslut: Dokumentet om ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund godkänns 

enligt förslag. Bilaga 1. 

 

 

14. Ekonomi: Firmateckning och attester 
 

Föreligger förslag till firmatecknare samt attest/utanordningsbehörighet och 

attest/utanordningsregler. 

 

Martin Karlgren är föredragande. 
 

Beslut:  Firmatecknare och attester godkänns enligt förslag. Bilaga 2. 
 

 

15. Ekonomi: Delegering av beslutsrätt med anvisningar 
 

Delegering av beslutsrätt med anvisningar föreligger som information till förbundsstyrelsen. 
För kännedomsbilaga. 
 
Martin Karlgren informerar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

16. Ekonomi: Plan för ekonomiärenden 2021 till styrelsen i STF och TSAB 
 
Föreligger förslag till plan för ekonomiärenden 2021.  
 
Martin Karlgren är föredragande. 
 

Beslut: Planen för ekonomiärenden till styrelsen i Sveriges Tandläkarförbund år 2021 fastställs enligt 
förslag. Bilaga 3. 
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17. Ekonomi: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2021 
 
Föreligger regler om arvoden, kostnads- och reseersättningar samt traktamenten för 
förtroendevalda 2021 samt information om tjänstereseförsäkring.  
 
Martin Karlgren föredrar förslaget och inför året gjorda ändringar.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar ersättningsfrågan. Per Vult von Steyern anser att arvodet ska 
spegla de löneavdrag som respektive ledamot har.  
 
Martin Karlgren förslår en förenklad hantering av förbundsstyrelsens ledamöter och 
suppleanter inte längre behöver skicka in en arvodesblankett efter varje digitalt 
förbundsstyrelsemöte, att ny rutin är att kansliet i stället ser till deltagarlistan i 
mötesprotokollet. Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till den förenklade hanteringen. 
 

Beslut: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2021 fastställs enligt förslag med 

redaktionell korrigering att namnet på ekonomichefen läggs till som kontaktuppgift. Bilaga 4. 

 
 

18. Ekonomi: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB 
 

Föreligger förslag till representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas 
service AB. Beslut angående TSAB tas på separat styrelsemöte. 
 
Martin Karlgren är föredragande. 
 

Beslut: Representationspolicyn för Sveriges Tandläkarförbund fastställs enligt förslag. Bilaga 5. 
 

 

19. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2021 
 
Föreligger placeringspolicy 2021 och placeringsriktlinjer för Sveriges Tandläkarförbund. 
 
Martin Karlgren föredrar ärendet. Han nämner också att Söderberg & Partners kan delta vid 
ett styrelsemöte och berätta mer om förbundsstyrelsen så önskar. 
 

Beslut: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2021 fastställs enligt förslag. Bilaga 

6. 

 

 

20. Politik: Kompetensförsörjning lärosäten 
 

Chaim Zlotnik inleder med att bakgrunden till att frågan tas upp just nu är motionen från 

riksföreningen SOL till förbundsmötet december 2020, avseende nuvarande och framtida 

kompetensförsörjning gällande lärare och forskare inom de odontologiska 

universitetsutbildningarna i Sverige.  
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Jenny Måhlgren föredrar ärendet tillsammans med Jeanette Reinbrand. Förbundets 
undersökning ”Framtidens tandläkare” visar att en relativt stor del studenter kan tänka sig 
att börja forska.  
 
Per Vult von Steyern och Patricia De Palma berättar om sina erfarenheter av att arbeta som 
forskare och lärare och om situationen på lärosätena. Tid måste frigöras och mer pengar till 
odontologisk forskning behövs.   
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel till vad förbundet skulle kunna göra för att 
främja odontologisk forskning. 
 

Beslut: Uppdras åt Jeanette Reinbrand och Jenny Måhlgren att, i syfte att precisera problembilden, 
ta fram ytterligare underlag i frågan om kompetensförsörjning vid landets odontologiska 
lärosäten. Per Vult von Steyern och Patricia De Palma bistår i arbetet.  
 
 

21. Etikkommittén: Etikpris och prissumma (konfidentiellt) 
 
 

22. Verksamhetsplanering: Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsplan 2021, inkl 
kommunikationsplan.  

 
Föreligger förslag till verksamhetsplan och kommunikationsplan för 2021. Verksamhetsmål 
2019-2021 föreligger för kännedom.  
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar planen. 
 

Beslut: Verksamhetsplanen 2021 godkänns med tillägg i inledningen om att förbundet är tvunget att 
fortsätta att anpassa verksamheten till pågående pandemi. Kommunikationsplanen för 2021 
godkänns. Bilaga 7. 
 
 

23. Verksamhetsplanering: Representation i externa organ 2021 
 
Föreligger förslag till representation i externa organ 2021, nationellt och internationellt, samt 
förslag på kontaktperson/ansvarig.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att justera dokumentet Representation i externa organ 2021 med 
personnamn som kontakt för varje organ. Det justerade dokumentet tas upp på nästa 
förbundsstyrelsemöte den 8 mars.  
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24. Verksamhetsplanering: Utnämning av ansvariga för Sveriges Tandläkarförbunds 
policydokument för 2021 
 

Föreligger lista över Sveriges Tandläkarförbunds policydokument och förslag på 
kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och handläggare från kansliet för respektive 
policydokument för 2021.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att i dokumentet lägga till information om datum för när varje 
policydokument senast uppdaterades. Förslaget på kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och 
handläggare från kansliet för respektive policydokument för Sveriges Tandläkarförbund för 
2021 godkänns. Bilaga 8. 
 
 

25. Kanslirapport med kalendarium 
 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik rapporterar.  

 
Sveriges Tandläkarförbund har fått frågor från medlemmar angående vaccin mot covid-19, 
både om att få vaccinera och vad förbundet anser om prioriteringsordningen. När det gäller 
prioriteringsordningen anser förbundet att grupper i så låg utsträckning som möjligt ska 
ställas mot varandra. I januari intervjuades Chaim Zlotnik i Sveriges Radio P4 gällande 
möjligheterna för tandläkare att ge vaccin mot covid-19. Chaims budskap var att det är 
positivt att många i professionen vill ställa upp och hjälpa till men att det i dagsläget saknas 
förutsättningar såsom gemensamma patientlistor och kunskap kring biverkningar och andra 
situationer som kan uppstå i samband med vaccinationstillfället. I dagsläget är det snarare 
tillgången på vaccin som är flaskhalsen än tillgången på personer som kan utföra 
vaccineringen.  
 
Tandläkarförbundet genomför inga kurser i januari och februari på grund av för få 
anmälningar. Det totala bokningsläget för vårens kurser ser dock lite bättre ut än vad det 
gjorde för ett år sedan, dvs före pandemin. Upplagan av kurskataloger kommer att minskas 
till hälften. Detta bland annat i syfte att styra flödet av bokningar till hemsidan för att där 
kunna informera om eventuella förändringar och anpassningar av kurserna, vilket kan 
komma att krävas under året. Kurskatalogen kommer i huvudsak att skickas till 
tandvårdskliniker. 
 
Bokslutsarbetet på förbundet är i full gång och går enligt plan. De första prognoserna från 
Mediakraft visar att även annonsförsäljningen fortsatt går enligt plan för Tandläkartidningen. 
 
Jenny Måhlgren förtydligar att Etikdagen 2021 är framflyttad, den kommer inte att hållas i 

mars som tidigare meddelats. 

 
Heidi Stensmyren, tidigare ordförande i Sveriges Läkarförbund, har avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i Sacos styrelse. Sacos styrelse har därför beslutat att kalla till en extra kongress 
den 23 mars 2021, i samband med ordföranderådet, för val av ledamot till styrelsen. Sacos 
valberedning önskar nu få in nomineringar från förbunden inför detta fyllnadsval. 
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Sveriges Veterinärförbund har tagit kontakt med Sveriges Tandläkarförbund om ett samtal 
med förbundsledningen för att få input till sin organisationsförändring. Chaim Zlotnik och 
Jenny Måhlgren genomför samtalet för förbundet. 
 

Kanslirapporten läggs till handlingarna. 

 

 

26. Rapport från riksföreningarna   
 

Tjänstetandläkarna (TT) 
Chaim Zlotnik rapporterar att TT har haft styrelsemöte, att sedvanligt fackligt arbete sker och 
att en löneöversyn har påbörjats runt om i landet. Urban Alsenmyr och Gunilla Carlsson 
tillägger att många kliniker har det svårt ekonomiskt och att kliniker inte nyanställer på grund 
av coronaviruset. 
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Patrik Andrén rapporterar att TEV fortsätter att träffas digitalt, men saknar de fysiska möten 
och anser att de behöver synas ute i verksamheterna vilket inte är möjligt just nu – men de 
planerar framåt. En stor fråga har varit covid-19-vaccinet.  
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Per Vult von Steyern rapporterar att SOL uppskattar förbundsstyrelsens svar på motionen till 
förbundsmötet. På lärosätena handlar mycket fortsatt om omställningar på grund av corona, 
som att anpassa föreläsningar och undervisning. Det är viktigt att medarbetarna mäktar med 
omställningarna. Andra frågor är återväxten på lärarsidan och arbetsmiljöfrågor, och hänvisar 
till det han nämnt under förbundsstyrelsens diskussion om kompetensförsörjning på 
lärosätena.  
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Suhaib Hurani rapporterar att Studerandeföreningen ska ha sin kick-off/föreningsmöte om 
ett två veckor. Föreningen kommer att arbeta med policy- och stadgeändringar. De planerar 
också att stärka samarbetet med Saco och Saco studentråd, samt ha en kommunikation med 
Tandläkarförbundets kursverksamhet kring kurser för studenter. Studerandeföreningen 
kommer även aktivt att arbeta för att studenterna efter examen ska fortsätta att vara med i 
Sveriges Tandläkarförbund genom någon annan riksförening.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

27. Rapport från Tandläkare-Sällskapets internatmöte i december 2020 och från 
mötet med specialist- och ämnesföreningarna i januari 2021 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och deras senaste 
möten.  
 
Per Vult von Steyern berättar att de har haft ett tvådagars-uppstartsmöte inför Odontologisk 
Riksstämma 2021. Den ena dagen med specialist- och ämnesföreningarna, och den andra 
med myndigheter och organisationer som medverkade på förra årets digitala Riksstämma - 
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de var väldigt positiva och vill gärna medverka i år igen. Inför årets Riksstämma ska filmer 
spelas in, dessa ska även kunna visas på plats.  
 
Per Vult von Steyern berättar att de välkomnat två nya ledamöter till Riksstämmenämnden, 
Anna Lena Sundell och Farid Akhlaghi. Per anser att det är en bra spridning av specialiteter i 
nämnden. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

28.   Övriga frågor 
 
Obligatorisk fortbildning/kvalitet/legitimationshöjande status. 
 
Myndighetsutövning och problematiken kring att tjänstemän hanterar vissa frågor. 

 
Beslut:  Chaim Zlotnik och Jenny Måhlgren tar kontakt med Patrik Andrén beträffande frågorna 

obligatorisk fortbildning och myndighetsutövning, samt återkommer till förbundsstyrelsen i 
frågan. 
 
 

29.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för bra mötesdagar med givande diskussioner och resonemang och 
avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Patrik Andrén 


