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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 23 april 2021 

Mötet sker via Teams 
 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren, p 1-14 
Patrik Andrén Jonas Nordvall, p 1-10 
Peter Schulz Jeanette Reinbrand, p 11, 14-16   
Per Vult von Steyern, ej p 15 Hilda Zollitsch, p 1-14 
Suhaib Hurani    
 
Utöver styrelsen: 
Stefan Norell, auktoriserad revisor Grant Thornton, p 12  
  
   

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna.  
 
Mötet öppnas. 

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Peter Schulz utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista  
 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs. 
  
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från kursverksamheten och strategi obligatorisk fortbildning 
 

Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten. Det finns ett stort engagemang i 
kursnämnderna. Under mars och april har det genomförts 15 kurser, alla digitala. Tio av 
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dessa var diplomkurser. På en diplomkurs är det fler, ibland upp till tio, föreläsare. 
Samordningen och den tekniska hanteringen har gått bra och kursutvärderingarna visar 
fortsatt på nöjda deltagare. Bokningsläget inför hösten håller samma nivå som tidigare år. 
Kursverksamheten arbetar även vidare med att kunna erbjuda kurser för personal inom 
äldreomsorgen. Kursverksamheten har även en dialog med Riksstämmenämnden i syfte att 
fördjupa samarbetet.  
 
Föreligger dokument om hur fortbildningsverksamheten i dag arbetar i syfte att skapa ett 
normskapande förhållningssätt och incitament för kontinuerlig fortbildning. 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel. Förbundsstyrelsen konstaterar att frågan om 
obligatorisk fortbildning står inför ett vägskäl. Förbundsstyrelsen konstaterar att en utökning 
av TAK som bygger på att ämnes- och specialistföreningarna tar ansvaret för ämnesblocken 
inte är en hållbar konstruktion.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen. 
 
Chefredaktör Hilda Zollitsch berättar om stabilt läge på produktannonsområdet. Många 
annonsörer vill fortfarande ha annonser i tidningen även om det sker en viss förflyttning till 
digitala produkter, särskilt på platsannonsområdet. Annonsförsäljningen ligger på samma 
nivå som i fjol för det senaste tidningsnumret, nummer 5. Det digitala Nyhetsbrevet och 
banners på webben visar ökade intäkter jämfört med 2020.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

8. Rapport från Munhälsodagen 20 mars 
 
Jenny Måhlgren rapporterar från Munhälsodagen den 20 mars och konstaterar att det var ett 
bra och positivt deltagande över lag och hänvisar till några resultat nedan.  
 
Den digitala paneldiskussionen om munnens och tändernas betydelse för självkänslan har i 
dag ca 500 visningar, vilket i sammanhanget är mycket. Chaim Zlotnik som deltog i panelen 
berättar att det blev en intressant diskussion.  
 
Broschyren om munhälsa som skickades ut digitalt till 2 000 skolor hade en öppningsfrekvens 
på 1 400.  
 
Angående filmtävlingen för mellanstadieskolor, som handlade om att skapa korta filmer på 
temat ”Var stolt över din mun och ditt leende!”, så har tiden för att skicka in bidrag förlängts. 
Detta på grund av att tävlingen olyckligt sammanföll med både påsklov och nationella prov. 
Informationen läggs till handlingarna. 
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9. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium   
 
Föreligger kanslirapport och kalendarium.  
 
Kanslichef Jenny Måhlgren berättar att tre medarbetare fortfarande har korttidsarbete, 
förlängt till och med 30 juni 2021.  
 
Ordförande Chaim Zlotnik berättar att han blivit uppvaktad av olika medier. En förfrågan kom 
från lokalnyheterna i Luleå TV4 Norrbotten angående tandläkarbrist i området, säkerligen en 
konsekvens av förbundets debattartikel i Östersundsposten (se punkten 15, Utredningen En 
jämlik tandhälsa). Chaim berättar att han även blivit intervjuad av arabisktalande Sveriges 
Radio, Radio Sweden Arabic. Reportern hade några ”case” kring personer utbildade i annat 
land som vill ha tandläkarlegitimation i Sverige. Chaim framförde bland annat att det är 
viktigt att man har den standard vi har i Sverige och att man behärskar språket. 
 
Jenny Måhlgren berättar att Lärarförbundets utträde ur TCO och deras önskan att bli medlem 
i Saco är en aktuell fråga inom federationen. Jenny och Chaim ska ha möte med 
representanter från Lärarförbundet kommande vecka för dialog.   
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet på Tandvård mot Tobaks digitala yrkeskonferens 
”Tackla Tobak i Tandvården” den 15 april hade en programpunkt, och att hon då berättade 
om förbundets pågående uppdatering av kapitlet Tobaksprevention i kunskapsskriften 
Kunskap & Kvalitet. Chaim Zlotnik hade förhinder att medverka. 
 
Jenny Måhlgren informerar om att Svenska Pedodontiföreningen fortsättningsvis övertar 
förbundets engagemang i Nationella Amningskommittén. Pernilla Lif Holgersson är anmäld 
som ledamot. 
 
Chaim Zlotnik berättar att silikater kan komma att förbjudas som ingrediens i tandkräm inom 
EU. Silikater finns även i kosmetika, som diskussionen främst handlar om.  
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 

 

 

10. Förbundsmöte 10 december: Konsekvens- och tillämpningsanalys av föreslagna 
arvodesregler (konfidentiellt) 

 
 

11. Förbundsmöte 10 december: Formerna för framtidens förbundsmöte 

 
Föreligger en nulägesrapport och förslag för fortsatt arbete med propositionen om formerna 
för framtidens förbundsmöte.  
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
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Beslut: Uppdras åt kansliet att utöver liggande förslag med ett tvåårigt mötesintervall, till nästa 
förbundsstyrelsemöte den 14 juni, ta fram ett förslag på förbundsmöte var tredje år med 
mellantidsinitiativ. Detta så att det synkroniserar med förbundets mandatperioder på tre år.  

 
 

12. Ekonomi: Bokslut 2021, förslag till årsredovisning för Sveriges Tandläkarförbund 
(konfidentiellt) 

 
 

13. Ekonomi: Utfall kvartal 1, Prognos 1, 2021 (konfidentiellt) 
 
 

14. Lägenheten på Hagagatan är ombildad till bostadsrätt 
 
Föreligger underlag med anledning av att förbundets lägenhet vid Odenplan, en 
andelslägenhet på Hagagatan, nu är ombildad till bostadsrätt. Lägenheten ägdes 
ursprungligen av NordÖstra regionföreningen. Lägenheten hyrs ut i andra hand och således 
täcks förbundets kostnader.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  

 
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att tills vidare behålla lägenheten på Hagagatan. 

 
 

15. Utredningen En jämlik tandhälsa 

 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet och avrapporterar vad Sveriges Tandläkarförbund har 
gjort hittills. Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik ger också inspel.  
 
Sedan förra förbundsstyrelsemötet i början av mars har förbundet fått en debattartikel 
publicerad i Östersundsposten ”Tandläkarbristen i glesbygden bagatelliseras i ny utredning”.  

I artikeln fokuseras argumentationen på att för att uppnå en jämlik tandhälsa måste man ta i 

beaktande att tillgång till tandvård skiljer sig stort i landet.  
 
Jeanette Reinbrand berättar att remissen av betänkandet När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) kom i slutet av mars, Sveriges 
Tandläkarförbund är en av många remissinstanser. Svar ska ha inkommit den 1 september.  
Förbundsstyrelsen diskuterar strategi för eventuellt remissvar från förbundet. 
 
Chaim Zlotnik, Jenny Måhlgren och Jeanette Reinbrand lyssnade på ett intressant 
webbinarium om utredningen den 15 april arrangerat av Svensk Samhällsodontologisk 
förening, SSOF, med utredaren Veronica Palm och huvudsekreteraren Martin Färnsten som 
gäster. 
 
Politikerkontakter har tagits. Chaim Zlotnik, Jenny Måhlgren, Jeanette Reinbrand och Suhaib 
Hurani hade den 19 april möte med Moderaternas socialkommitté (Moderaternas 
riksdagsgrupp i Socialutskottet) och berättade om förbundets budskap och analyser av 
utredningen.  
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Jeanette Reinbrand berättar att förbundet planerar att i nästa vecka skicka ut en enkät till 
medlemmarna i nyhetsmejlet ”Senaste Nytt” med frågor om vad de tycker om utredningen 
En jämlik tandhälsa. 
 
Chaim Zlotnik konstaterar att förslaget innehåller en del etikfrågor och har därför varit i 
kontakt med Etikkommitténs ordförande Gunnar Henning.  

 
Beslut: Förbundet ska involvera Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté i analysen av utredningen. 

Detta genom att, om behovet uppstår, förhöra sig om de skrivningar som rör etikfrågor. 
Detta för att försäkra sig om hur förslaget tar hänsyn till etiska principer. 
 
Uppdras åt kansliet att till nästa förbundsstyrelsemöte den 14 juni ta fram en skiss på ett 
remissvar utifrån de budskapspunkter som förbundsstyrelsen tidigare enats kring.   
 
 

16. Patientsäkerhetsfrågor, HSAN och IVO 
 
Föreligger underlag om ökat antal återkallade tandläkarlegitimationer, rapport från möte 
(Chaim Zlotnik och Jeanette Reinbrand) med Henrik Toremalm på Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN) den 9 april samt utdrag ur Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
rapport ”Vad har IVO sett 2020? - Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens 
brister för verksamhetsåret 2020”.  
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet och berättar att det var Henrik Toremalm på HSAN som 
hörde av sig till Sveriges Tandläkarförbund med tanke på det ökade antalet återkallade 
tandläkarlegitimationer. Jeanette meddelar också att inbjudan från IVO, i underlaget, inte var 
avsedd för Sveriges Tandläkarförbund - dvs de råkade bjuda in förbundet av misstag.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 

Beslut: Förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att bjuda in en person från IVO till nästkommande 
styrelsemöte eller vid annat tillfälle för att få möjlighet till dialog. 
 
 

17. Försäljning av tjänster till TEV och omfördelning kommunikation och utredning 
på förbundet (konfidentiellt) 
 
 

18. Gemensamma rekryteringsinsatser 

 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  

 
Beslut: Frågan om gemensamma rekryteringsinsatser läggs till balanslistan för fortsatt hantering i 

förbundsstyrelsen. Frågan kan tas upp inom utvecklingsgruppen som hanterar 
ändamålsparagrafer och stadgefrågor. 

 
 

19. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
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20. NPO tandvård 

 

Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom.  

 

Beslut: Punkten bordläggs.  

 

 

21. Rapport från riksföreningarna   
 

Beslut: Punkten bordläggs.  

 
 

22. Rapport från Tandläkare-Sällskapet  
 

Beslut: Punkten bordläggs.  

 
 

23.   Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmälda. 
 
 

24.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Peter Schulz 


