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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 14 juni 2021 

Mötet sker via Teams 
 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Patrik Andrén, ej p 26 Jonas Nordvall, p 1-16 
Peter Schulz Jeanette Reinbrand, p 10-11, 17, 18, 20 
Per Vult von Steyern, ej p 26 Hilda Zollitsch, p 1-18 
Suhaib Hurani    
 
Utöver styrelsen: 
Sousie Saboh, försäljningschef Mediakraft, p 7 
Etikkommittén: Gunnar Henning, Thomas Kvist, Annika Lindqvist, Inger Wårdh, Therese Kvist, p 18
  
   

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna och berättar att mötet kommer 
att gästas av Etikkommittén respektive försäljningschefen på Mediekraft. 
 
Mötet öppnas. 

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista  
 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs. 
  
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Rapport från kursverksamheten  
 

Föreligger rapport från kursverksamheten. 
 
Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten. Fortbildningsrådet har tvingats ersätta 
det årliga internatmötet med ett digitalt möte som ägde rum den 11 juni. Det sker mycket 
planering i kursnämnderna inför hösten 2021 och våren 2022, det är mestadels fysiska kurser 
som planeras. 20 digitala kurser har kunnat genomföras i år vilket fortbildningsrådet är nöjda 
med.  
 
Kursverksamheten arbetar vidare med att kunna erbjuda kurser för personal inom 
äldreomsorgen och har haft kontakt med munvårdsombud i Värmland. Förhoppningsvis kan 
de efter sommaren genomföra en kurs där, och i och med detta hoppas kursverksamheten 
att intresset för kursen sprids så att den kan genomföras på fler ställen i landet.  
 
Om förutsättningarna tillåter planeras ett internatmöte för fortbildningsrådet till hösten. 
 

 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Chefredaktör Hilda Zollitsch ger en kort sammanfattning av nuläget på Tandläkartidningen 
och lämnar över ordet till Sousie Saboh, försäljningschef på Mediakraft som ansvarar för 
annonseringen i Tandläkartidningen. Sousie berättar om medialäget, hur hon upplever det nu 
och hur hon ser på framtiden. Pandemin ledde till en nedgång av annonsförsäljningen med 
20 % i hela medievärlden, Tandläkartidningens nedgång blev endast 4 %.  
 
Sousie Saboh berättar att det har skett ett ökat intresse för digitala annonser i 
Tandläkartidningen, men mer som ett komplement än som ersättning av printannonserna i 
tidningen. Det goda samarbetet mellan Tandläkartidningen och Mediakraft under pandemin 
gav bra förutsättningar till ett relativt gott utfall för 2020 och det ser ljust ut för 2021 då 
klinikerna annonserar i normal kraft igen. Tandläkartidningen har nått 87 % av den 
estimerade budgeten för 2021 och Sousie ser inga tendenser till att 2021 års budget inte 
skulle uppnås. 
 
Sousie Saboh konstaterar att Tandläkartidningen hängt med i den digitala utvecklingen och 
rekommenderar för närvarande inga drastiska förändringar.  
 
Förbundsstyrelsen ställer frågor. Chaim tackar Sousie för hennes deltagande på punkten. 

 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium   
 
Föreligger kanslirapport och kalendarium.  
 
Kanslichef Jenny Måhlgren och ordförande Chaim Zlotnik kompletterar den skriftliga 
rapporten med aktiviteter som skett efter utskicket.  
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Jenny Måhlgren berättar att hon och Jeanette Reinbrand haft möte med huvudsekreteraren 
för utredningen om en äldreomsorgslag. De fick veta att tandvården inte finns med i 
referensgruppen för professionsföreträdare, en grupp för de vanligast förekommande 
professionerna inom äldreomsorgen. Ett arbete med att argumentera för att få delta i 
utredningen har påbörjats. De övriga två referensgrupperna är för politiker respektive 
pensionärsföreträdare. 
 
Jenny uppmanar förbundsstyrelsen att lyssna på avsnittet om tandvårdsutredningen i 
podden Blodad tand, i vilken Jenny, Chaim och Patrik Andrén medverkar. 
 
Chaim Zlotnik berättar att han blivit intervjuad av Lilla Aktuellt, SVT:s nyhetsprogram för barn 
och unga, och svarar på frågan varför tänder är vita.  
 
Chaim och Jenny har haft möte med de nordiska förbunden i Skandinavisk 
Tandläkareförening kring stiftelsen Tandläkarna Bensow och Äyräpääs fond. Det finns en 
förhoppning om att kunna ses fysiskt i samband med årets Riksstämma i höst.  
 
Frågan kring kvalitet och kompetens hos dagens tandläkare i och utanför Sverige kommer 
upp till diskussion apropå det kommande europiska CED-mötet, som hålls digitalt på 
midsommarafton.  
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 

 

 

9. Förbundsmöte (FM) 10 december: Förslag arvodesregler (konfidentiellt) 
 
 

10. FM: Formerna för framtidens förbundsmöte - förslag 

 
Föreligger förslag till proposition om formerna för framtidens förbundsmöte. Jenny Måhlgren 
och Jeanette Reinbrand föredrar ärendet.  
 
Förbundsstyrelsen ger inspel och diskuterar bland annat demokratifrågan.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att färdigställa propositionen som ska tas upp för beslut på nästa 
förbundsstyrelsemöte den 6 september. Propositionen ska innehålla ett förslag om 
förbundsmöte vartannat år och ett som handlar om förbundsmöte vart tredje år. Förslaget är 
att ha mötet på våren. Propositionen ska även redogöra för ett strukturerat 
mellantidsinitiativ samt förtydliga kostnader för detta. Propositionen ska också innehålla en 
text om demokrati, ansvar och roller.  

 
 

11. FM: Diskussion om Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsmål 2022–2024  
 
Föreligger förslag till verksamhetsmål för Sveriges Tandläkarförbund för åren 2022–2024.  
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och berättar att det enbart är några mindre ändringar som 
gjorts i förslaget inför nästa mandatperiod jämfört med de nuvarande målen.  
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Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att göra ett fåtal justeringar i förslaget till verksamhetsmål för förbundet 
åren 2022–2024. Det nya förslaget ska tas upp för beslut på nästa förbundsstyrelsemöte den 
6 september.  
 
 

12. FM: Rapport från valberedningen  
 
Jenny Måhlgren rapporterar från valberedningen och berättar att arbetet går enligt plan. Det 
finns kandidater till alla poster och de kandidater som kommer att bli valberedningens 
förslag är underrättade. 
 
 

13. FM: Hedersutmärkelser och priser (konfidentiellt) 
 
 

14. Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj (konfidentiellt) 

 
 

15. FM: Röstetal per riksförening 1 juni 
 
Föreligger information om antalet medlemmar i respektive riksförening per den 1 juni 2021, 
samt beräkning av antalet ombud som varje förening utifrån medlemsantalet får på årets 
förbundsmöte. Enligt stadgarna erhålls ett ombud per påbörjat 150-tal medlemmar i alla 
föreningar utom Studerandeföreningen, där antalet ombud är förutbestämt till fyra.  
 
TT  29 ombud 
TEV  10 ombud  
SOL  1 ombud 
STUD  4 ombud 
Årets totala antal blir 44 ombud.  
 
 

16. Ekonomi: Budgetdirektiv för 2022 
 
Martin Karlgren är föredragande.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att budgetera för en budget i balans 
2022.  

 
 Förbundsstyrelsen beslutar att dotterbolaget TSAB ska budgetera för en budget i balans 

2022.  
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17. Ekonomi: Avsättning till Sveriges Tandläkarförbunds fond för 
tandhälsobefrämjande insatser 

 
Martin Karlgren är föredragande och berättar att förbundsstyrelsen enligt stadgarna årligen 
ska besluta om belopp för avsättning till fonden.  

 
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att för 2020 och tills vidare inte sätta av några ytterligare medel 

till fonden. 
 
 

18. Utredningen En jämlik tandhälsa, skiss remissvar 
 

Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté med Gunnar Henning, Thomas Kvist, Inger Wårdh, 
Therese Kvist och Annika Lindqvist deltar (alla utom Gunilla Sjögren Sandberg).  
  
Gunnar Henning är föredragande och berättar om bakgrunden till de etiska principerna inom 
hälso- och sjukvården.  
 
Prioritetsutredningen Vårdens svåra val SOU 1995:5 fick i uppgift att formulera etiska 
principer. Det togs sedan beslut i Sveriges riksdag 1997 om ändring i Hälso- och 
sjukvårdslagen, där man uttryckligen exkluderade tandvården.  
 
Det finns tre principer, vilka alla hänger ihop, som ligger till grund för prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården: 

➢ Människovärdesprincipen  
➢ Behovs- och solidaritetsprincipen  
➢ Kostnadseffektivitetsprincipen  

 
I tandvårdsutredningen finns förslag att lyfta in behovs- och solidaritetsprincipen.  
Etikkommittén har haft en vägledande diskussion med Lars Sandman, professor i hälso- och 
sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, och haft kontakt med tandvårdsutredningen.  
 
Förbundsstyrelsen och Etikkommittén diskuterar utredningens förslag utifrån olika etiska 
perspektiv. 
 
Förbundsstyrelsen ger också inspel till förbundets utkast till remissvar.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att göra vissa ändringar i förslaget till remissvar angående 
tandvårdsutredningen En jämlik tandhälsa, och därefter skicka ut justerat förslag till 
förbundsstyrelsen för godkännande innan remissvaret skickas in i augusti. 
 
 

19. Budskapsfilm förbundet 
 

Beslut: Frågan bordläggs och hänskjuts till förbundsstyrelsens utvecklingsgrupp som har möte den 
16 juni. 
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20. Gemensam rekrytering 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och berättar att det är en nedgång i antalet medlemmar i 
alla riksföreningar vilket hon ser oroväckande på.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och konstaterar att frågan är angelägen men tvingas avsluta 
diskussionen på grund av tidsbrist. 
 
 

21. E-hälsa 
 

Beslut: Frågan bordläggs. 
 
 

22. Kompetensförsörjning vid landets odontologiska lärosäten 
 
Beslut: Frågan bordläggs. 
 
 

23. Sockerskatt, projektplan inkl. budget 
 
Beslut: Frågan bordläggs. 
 
 

24. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

25. NPO tandvård 

 
Beslut: Frågan bordläggs. 

 

 

26. Rapport från ST-rådet den 27 maj samt utse ersättare till ST-rådet 

 
Gunilla Carlsson berättar att Socialstyrelsen önskar förslag till ersättare för henne i ST-rådet 
vid förhinder. Gunilla Carlsson är ordinarie ledamot i ST-rådet för tandläkare. Nuvarande 
förordnande gäller till den 20 mars 2023.  
 

Beslut: Förbundsstyrelsen föreslår Urban Alsenmyr som ersättare för Gunilla Carlsson i ST-rådet. 
Uppdras åt kansliet att skicka in förslaget till Socialstyrelsen senast den 30 juni. 
 

 

27. Rapport från riksföreningarna   
 

Beslut: Frågan bordläggs. 
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28. Rapport från Tandläkare-Sällskapet  
 

Beslut: Frågan bordläggs. 
 
 

29.   Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmälda. 
 
 

30.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Urban Alsenmyr 


