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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 8 mars 2021 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson Martin Karlgren 
Peter Schulz Jonas Nordvall  
Per Vult von Steyern Hilda Zollitsch, p 1-16 
Nathalie Wåhlin, suppleant  Lea Lobelius, p 14  
Suhaib Hurani, ej p 6-10, 12  
    
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna och uppmärksammar att det är 
den internationella kvinnodagen. Förbundsstyrelsen konstaterar att riksföreningarnas 
styrelser består av övervägande andel kvinnor, vilket överensstämmer med trenden att det 
är fler kvinnor som utbildar sig till tandläkare. I förbundsstyrelsen är dock män i majoritet. 
Chaim välkomnar särskilt Nathalie Wåhlin, suppleant i TEV, som på dagens möte ersätter 
Patrik Andrén.  
 
Mötet öppnas. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Gunilla Carlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista (konfidentiellt) 
 
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen 2021 
 

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

Beslut: Det reviderade förslaget till arbetsordning för förbundsstyrelsen 2021 godkänns. Bilaga 1. 
   
 

7. Verksamhetsplanering: Representation i externa organ 2021 
 

Föreligger förslag till representation i externa organ 2021, nationellt och internationellt, samt 
förslag på kontaktperson/ansvarig.  
 

Beslut: Det reviderade förslaget till representation i externa organ 2021 godkänns. Bilaga 2.  
 
 

8. Rapport från kursverksamheten 
 
Jonas Nordvall berättar att alla vårens planerade 25–30 kurser blir digitala. De har fått bra 
respons av deltagarna på de digitala kurserna som de hittills har arrangerat. Nu i mars startar 
årets kurser. Om pandemiläget förbättras redan i maj/juni, och om efterfrågan då finns, vill 
kursverksamheten kunna erbjuda även fysiska kurser igen. Nästa vecka släpps höstens 
kurskatalog, med ett 70-tal kurser. 
 
Jonas rapporterar om hur anpassningar på kansliet har gjorts i syfte att ha digitala 
inspelningar och sändningar internt på förbundet. Den kraftigt minskade omfattningen av 
genomförda kurser får ekonomiska konsekvenser. Personal inom kursadministrationen har 
korttidspermitterats.  
 
Förbundsstyrelsen ställer frågor och diskuterar fortbildning. 

 
Chaim Zlotnik tackar Jonas Nordvall för rapporten och berömmer kursverksamhetens 
arbetsinsatser.   

 
 

9. Rapport från Tandläkartidningen 
 
Hilda Zollitsch rapporterar att de ser en kvardröjande nedgång i platsannonserna jämfört 
med samma period år 2020. Annonsläget för övriga annonser i tidningen och på webben är 
stabilt och positivt jämfört med samma period förra året. 
 
Hilda Zollitsch berättar att de kommer att göra en nativebilaga även till årets Riksstämma. De 
har även tackat ja till förfrågan om att på Sveriges Tidskrifters organisationstidningsevent i 
mars berätta om förra årets projekt med nativebilagan. Hilda nämner också att de har 
påbörjat ett projekt för att kunna ta betalt för Tandläkartidningens låsta material på webben, 
då det finns ett intresse från besökare som inte är medlemmar eller prenumeranter att få 
tillgång till vissa utvalda artiklar.  
 
Chaim Zlotnik tackar Hilda Zollitsch för rapporten och en uppskattad tidning.  



  Protokoll 2/2021  
  

3 
 

10. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium   
 
Jenny Måhlgren redogör för den tidigare nämnda korttidspermitteringen (under punkten 8), 
det avser två personer på kursavdelningen och en person på ekonomiavdelningen. 
Korttidspermitteringen är tills vidare men vi hoppas kunna häva den så fort det är möjligt. 
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet har fått förfrågningar från media angående 

Folkhälsomyndighetens rapport ”Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier” som visar att 

flera inom tandvården skulle ha drabbats av covid-19 än inom andra yrken. Förbundet gör 

noggranna avvägningar kring deltagande i media då aspekten av att inte framställa 

tandvården som en riskmiljö måste ställas mot bevakningen av tandläkarnas situation.  

 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik berättar om möte med Sveriges Tandhygienistförening. 
Föreningen bjöd in till samtal utifrån deras tankar om hur många som bör examineras inom 
respektive profession den närmsta tiden. 
 
Förbundets ledningsgrupp och Anna Cestar på Tjänstetandläkarnas kansli har haft möte med 
förbundets dataskyddsombud på Saco, Torbjörn Angelbrant, för en årlig genomgång om 
risker i dataskyddsarbetet. Efter beslut i Sacos styrelse behöver förbunden efter den 30 juni 
ha en ny lösning på plats för dataskyddsombud. Torbjörn kommer att finnas kvar på Saco 
men enbart arbeta med övergripande GDPR-frågor för federationen och inte ha kvar något 
dataskyddsuppdrag för enskilda förbund.  
 
Förbundet har ställt sig bakom initiativet Folkhälsa för alla, ett samarbetsprojekt mellan 
Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden. Dess syfte är att kraftsamla och påvisa det stöd som 
finns för att Sverige utformar och antar en handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre 
matvanor.  
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet har nominerat Gunilla Carlsson som Sveriges 

Tandläkarförbunds representant till ytterligare en period som ledamot i Nationella rådet för 

specialiseringstjänstgöring för tandläkare (ST-rådet). 

 

Chaim Zlotnik tackar Jenny Måhlgren för rapporten. 

 

Kanslirapporten läggs till handlingarna. 

 
 

11. Förbundsmöte 10 december: Ersättningsnivåer till förtroendevalda, översyn av 
Urban Alsenmyr och Peter Schulz (konfidentiellt) 

 
 

12. Förbundsmöte 10 december: Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 

 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för 2020 inklusive förteckning över förbundets 
organisation.  
 

Beslut: Förslaget till verksamhetsberättelse för 2020 godkänns att utsändas med övriga handlingar 
till förbundsmötet den 10 december. 
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13. Utredningen En jämlik tandhälsa  
 
Jenny Måhlgren sammanfattar huvuddragen i utredningen En jämlik tandhälsa, som 
presenterades den 1 mars, exempelvis att en undersökning hos tandvården ska kosta 200 
kronor per besökstillfälle baserat på en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för 
tandsjukdomar ska få mest stöd. De regionala särskilda tandvårdsstöden, ATB och STB 
föreslås upphöra. 
 
Jenny Måhlgren berättar vad som har gjorts i frågan från förbundets sida och tankar kring 
utredningens förslag. Den 1 mars publicerade förbundet en webbnyhet och veckorna innan 
producerades tre KIT-filmer som spridits och delats av bland andra Studerandeföreningen. 
Förbundets budskap i de korta filmerna är följande; 
 
1. Att nå ut till alla: De ekonomiska aspekterna är viktiga, men är inte ensam orsak till 

skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen. 
2. Förutsättningar för att ändra geografiska skillnader: etableringsrätt, fri prissättning 

samt att tandvårdens ersättningssystem ger kostnadstäckning. 
3. Målgruppen sköra äldre behöver regelbundna besök: Det är viktigt att ett framtida 

tandvårdssystem inte tappar grupper som i dag har bra tandhälsa.  
 
Utredningen publicerade samma dag som den släpptes en debattartikel i DN debatt ”När 
behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” och den 5 mars skrev 
förbundet en replik ”Utredning om jämlik tandvård skrapar bara på kariesytan”. Förbundet 
har även fått in en debattartikel angående äldres tandhälsa i Senioren, medlemstidning för 
SPF Seniorerna. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar utredningens förslag och förbundets strategier framåt. 

 
Beslut: Uppdras åt kansliet att utifrån förbundsstyrelsens medskick och önskad strategi angående 

utredningen En jämlik tandhälsa fortsätta att kommunicera och agera aktivt kring att få ut 
förbundets budskap ur ett patient- och kvalitetsperspektiv, exempelvis genom att försöka nå 
politiker för att driva opinion i frågan.  

 
Vid behov finns möjlighet att kalla till ett extra styrelsemöte med enbart denna fråga på 
dagordningen. 
 
 

14. Munhälsodagen 2021 

 
Lea Lobelius informerar om bakgrunden till Munhälsodagen och om årets planerade 
aktiviteter på FDI:s World Oral Health Day, den Internationella Munhälsodagen, som varje år 
firas den 20 mars. Munhälsodagen instiftades 2008 och syftet är att skapa ett gemensamt 
tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt. I Sverige 
är det Sveriges Tandläkarförbund som arrangerar kampanjen och den vänder sig till 
allmänheten. 
 
Årets tema är ”Var stolt över din mun och ditt leende!”. Sveriges Tandläkarförbund anordnar 
en digital paneldiskussion som kommer att sändas live lördagen den 20 mars på förbundets 
webbplats och kommer också att finnas på förbundets Youtube-kanal. I panelen deltar 
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Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik, en volontär från Operation Smile samt 
forskare och specialister inom områden som exempelvis tandreglering och hälsopsykologi, 
för ett samtal om munnens och tändernas betydelse för självkänslan.  
 
Sveriges Tandläkarförbund anordnar också en tävling för mellanstadieskolor som handlar om 
att skapa korta filmer på temat. En skolklass vinner frukt (sponsrad) för en månad. Förbundet 
har också gjort en broschyr som skickas ut till skolklasser. Suhaib Hurani berättar att även 
Studerandeföreningen på de olika lärosätena kommer att dela ut broschyren tillsammans 
med tandvårdsprodukter. 
 
Sveriges Tandläkarförbund stödjer kampanjen ”Smile Challenge”, en kampanj för 
barnfamiljer där Operation Smile genom korta filmer lyfter ämnet munhälsa med hjälp av 
Tobbe Trollkarl som ger lekfulla utmaningar kring exempelvis tandborstningen. 
 
 

15. Medlemsutveckling 2020 (konfidentiellt) 

 
 

16. Inför Sacos ordinarie kongress 10–11 november 2021   
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet. Det handlar om vad Saco ska vara för en slags 
organisation/federation de kommande fyra åren 2022–2026, vad ska ingå i grunduppdraget 
och om man ska kunna välja tilläggstjänster. Det är också ett stort fokus på vilka 
samhällspolitiska frågor som federationen ska fokusera på i sitt utredningsarbete och 
kommunikation.  
 
Vad vill Sveriges Tandläkarförbund göra för medskick till Sacos ordinarie kongress den 10–11 
november 2021? Vad tycker förbundsstyrelsen är viktiga frågor för Saco att driva? 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. Bland annat nämns utredningen En jämlik tandhälsa och 
företagarfrågor gällande mindre och medelstora företag inom olika sektorer och vikten av en 
hög kvalitet på utbildning och förutsättningar för forskning.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att vidarebefordra förbundsstyrelsens medskick till Saco.  
 
 

17. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

  
 

18. NPO tandvård 

 

Föreligger kunskapsunderlag gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården, samt två 

mötesprotokoll för kännedom.  

 

Informationen läggs till handlingarna.  
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19. Rapport från riksföreningarna   
 

Tjänstetandläkarna (TT) 
Chaim Zlotnik rapporterar att de utöver sedvanlig facklig verksamhet ser över sin hemsida 
och sitt medlemsregister. Chaim berättar att det pågår en översyn av föreskrifterna i 
Arbetsmiljöverkets författarsamling (AFS). TT läser också in sig på utredningen En jämlik 
tandhälsa och håller på att skriver ihop föreningens åsikter för att publicera på hemsidan. 
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Peter Schulz har inget att rapportera från TEV.  
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Per Vult von Steyern har inget nytt att rapportera från SOL sedan förra 
förbundsstyrelsemötet.  
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Suhaib Hurani rapporterar att Studerandeföreningen nu har haft sin kick-off/föreningsmöte 
och efteråt genomfört en utvärdering. Förbundsordförande Chaim Zlotnik och kanslichef 
Jenny Måhlgren medverkade en stund under det digitala föreningsmötet och Suhaib berättar 
att majoriteten var mycket nöjda med informationen från kansliet. Annat som är på gång är 
engagemang kring Munhälsodagen och en omfattande kampanj i samarbete med 
Kamrathjälpen, så att studenterna får kännedom om stiftelsen. Föreningen planerar också en 
digital föreläsning i samarbete med LM-Dental för flera hundra studenter.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

20. Rapport från Tandläkare-Sällskapet  
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet.  
 
Svenska Tandläkare-Sällskapet arbetar med årets Riksstämma som har fått arbetsnamnet 
”Nybrid Riksstämma”. De arbetar med att försöka hitta en rimlig affärsmodell och prisnivå, 
med ovissheten om situationen kring covid-19 framöver. 
 
I år planeras en forskningskonferens och den kommer vara integrerad i Riksstämmans övriga 
program. Future Lab och en Dialogscen planeras också. Tandläkare-Sällskapet har bjudit in 
kursverksamheten till möte för att få inspiration och kunskap kring bland annat deras digitala 
föreläsningar. 
 
Per Vult von Steyern berättar att de arbetar med hemsidan som ska bli bättre på att 
presentera Svenska Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman. De har också börjat skicka ut 
nyhetsbrev till de som anmälde sig till förra årets Riksstämman, bland annat med påminnelse 
om att 2020 års stämma fortfarande finns tillgänglig, samt information om en tävling de 
arrangerar där man kan vinna en biljett till årets Riksstämma. Per berättar också att det är 
full aktivitet i Sällskapets nämnder. 
 
Chaim Zlotnik tackar Per Vult von Steyern för rapporten från Tandläkare-Sällskapet.  
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21.   Övriga frågor 
 
- Mastertitel i tandläkarexamen. Varför är examensnivåerna inte likvärdiga på alla fyra 

lärosätena?  
 
Suhaib Hurani berättar att tandläkarstudenterna på Karolinska Institutet enbart får 
tandläkarexamen, på de tre andra lärosätena får studenterna en masterexamen för att de 
skriver en masteruppsats. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och konstaterar att det är upp till lärosätena att avgöra vad de 
väljer att erbjuda sina studenter. Uppdras åt Per Vult von Steyern att höra med sina kollegor 
på lärosätena angående frågan kring masterexamen kontra tandläkarexamen. 
 
 
- Kansliet har fått en inbjudan från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera 

bedömare inför kommande prövningar 2021 om tillstånd att utfärda examen samt 
utbildningsutvärderingar. Det som kan vara intressant för förbundet är Malmö 
universitets ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen.  

 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet. Sista dag för att nominera bedömare är fredagen den  
9 april 2021.  

 
 Uppdras åt kansliet att till förbundsstyrelsen skicka ut materialet angående nominering av 

bedömare från Universitetskanslersämbetet, så att de kan inkomma med eventuella förslag 
till Anna Ekmer inom en vecka.  

  
 Övriga tre ärenden bordlades.  

 
 

22.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för ett otroligt dynamiskt och kreativt möte, med bra dialog och 
synpunkter samt givande diskussioner och resonemang, och avslutar mötet.  

 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Gunilla Carlsson 


