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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 6 september 2021 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Patrik Andrén Jonas Nordvall 
Peter Schulz Hilda Zollitsch, p 1–17   
Per Vult von Steyern, ej p 19, 20, 23,24 Jeanette Reinbrand, p 10, 15–18, 22 
Suhaib Hurani, p 10, 18–24  
 
   

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar förbundsstyrelsens 
första fysiska möte sedan mars 2020.  

 
 

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 fastställs efter godtaget önskemål om att ta upp rapporteringen från 

riksföreningarna tidigare på dagordningen. Punkterna 21 och 22 tas upp efter punkten 9.   
 

TEV önskar lyfta frågorna om myndighetsutövning i relation till tandvården, fortsatt 
hantering om frågan gällande obligatorisk fortbildning och gemensam medlemsrekrytering 
under övriga frågor. 

   
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från kursverksamheten  
 

Föreligger rapport från kursverksamheten. 
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Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten. Han meddelar bland annat att några 
regioner fortfarande har ett generellt utbildningsstopp. Dessutom förekommer det att 
medarbetare på de odontologiska lärosäten har nekat att medverka som föreläsare på de 
planerade kurserna. Detta i kombination med att nyttjande av kurslokaler på lärosätena inte 
varit möjligt har förutsättningarna för kursverksamheten försvårats. 
 
Jonas Nordvall berättar att man erbjuder kombinationskurser, som möjliggör för 
kursdeltagare kan medverka digitalt vid de fysiska kurserna. 
 

 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar att det går bra att fylla varje nummer med innehåll trots att man på 
grund av pandemin inte kan intervjua på plats och fotografera inomhus. Hilda berättar att 
det blir en nativebilaga inför Odontologisk Riksstämma, vilken i stort sett är uppbokad av 
annonsörer. 
 
Hilda Zollitsch talar om att redaktionen, i samarbete med annonssäljarna, har som mål att 
under hösten presentera ett förslag på hur Tandläkartidningen kan utvecklas i sina olika 
kanaler för att fortsätta vara en attraktiv medlemsförmån.  
 
Hilda Zollitsch berättar att en av säljarna på Mediakraft slutar och att nyrekrytering pågår.  
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium   
 
Föreligger kanslirapport och kalendarium.  
 
Kanslichef Jenny Måhlgren öppnar upp för frågor kring rapporten. 
 
I anslutning till rapporten diskuterar förbundsstyrelsen de kommande stora 
pensionsavgångarna som väntas inom tandläkarkåren och konsekvenser av det, samt frågor 
kring material och miljö. 
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 

 

 

9. Rapport från CED General Meeting 
 

Föreligger rapport från CED:s digitala General Meeting den 25 juni.  
 

Jenny Måhlgren rapporterar från mötet som hon och Chaim Zlotnik deltog i på 
midsommarafton. Bland annat diskuterades IT-säkerhet och sårbarheten med stora 
gemensamma system, covid-19-pandemin och materialfrågor. Tandvården och CED kommer 
att involveras i EU:s nya omfattande hälsoprogram.  
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Jenny Måhlgren berättar att hon även deltog på ett förmöte dagen innan angående 
ekonomin, CED Financial Transparency Committee. Inga avgiftshöjningar förväntas inom 
närmsta framtiden. 
 
 

21. Rapport från riksföreningarna   
 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Chaim Zlotnik rapporterar att de har skickat in remissvaret angående tandvårdsutredningen 
En jämlik tandhälsa. Chaim och Urban Alsenmyr berättar att TT har haft en mycket lyckad 
konferens för lokalavdelningarna och att merparten av föreningarna deltog på detta fysiska 
möte. Bilaga remissvar, bilaga 3. 
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Patrik Andrén rapporterar att även TEV har skickat in remissvaret angående 
tandvårdsutredningen En jämlik tandhälsa. De arbetar nu främst med planering av sitt 
årsmöte som kommer att hållas den 21–22 oktober på The Steam Hotel i Västerås. Över 
femtio medlemmar har redan anmält sig. TEV har bjudit in föreläsare, bland annat från IVO. 
Ämnesfokus kommer att vara kvalitet. Utöver årsmöte och föreläsningar kommer det vara 
ett medlemsblock. Patrik berättar att föreningen tyvärr har tappat 20 procent av sina 
medlemmar sedan TEV bildades för åtta år sedan. Patrik har planer på att åka ut och besöka 
de fyra lärosätesstäderna framöver. Bilaga remissvar, bilaga 4. 
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Per Vult von Steyern rapporterar att fokus ligger på pandemiomställningar på universiteten 
och personalförsörjning - eftersom det är en kärv situation för forskare på lärosätena.  
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Suhaib Hurani rapporterar att Studerandeföreningen kommer anordna ett fysiskt möte för 
förtroendevalda den 2–3 oktober. Suhaib planerar att besöka samtliga lärosäten under 
september och oktober för att bland annat träffa prefekter och prata forskningsfrågor. 
Suhaib berättar att han ser en återhämtning i medlemssiffrorna, vilket han tror beror på att 
föreningens medlemmar nu i högre grad kan träffas fysiskt. 
 
Suhaib Hurani medverkade i Sveriges Radio P4 Väst apropå Dagens Nyheters granskning och 
artikeln ”Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet”. 
Suhaib berättar, och hänvisar till vad som nämnts tidigare under punkten 15, att 
Studerandeföreningen kommer att skicka ut en enkät till sina medlemmar med koppling till 
denna fråga. I övrigt pågår planering inför Riksstämman och arbete med stadgeändringar. 
Suhaib nämner också att det kommer att genomföras ytterligare en kampanj i samarbete 
med Kamrathjälpen, så att studenterna får kännedom om stiftelsen. 
 
 

22. Rapport från Tandläkare-Sällskapet  
 
Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet rapporterar. Han meddelar 
att beslut tagits om att det blir en fysisk Riksstämma och att det kommer att vara digitala 
inslag på stämman. Det finns även förinspelade föreläsningar, ifall pandemiläget förvärras 
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och de behöver tänka om. Tandläkare-Sällskapet kommer självklart att på plats följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Per Vult von Steyern berättar att fler priser och utmärkelser än vanligt kommer att delas ut i 
år. Han berättar också att Sveriges Tandteknikerförbund har en del i årets program.  
 
 

10. FM: Förslag till proposition om formerna för framtidens förbundsmöte 
(konfidentiellt) 

 
 

11. FM: Förslag till verksamhetsmål 2022–2024 för Sveriges Tandläkarförbund 
2022-2024 (konfidentiellt) 

 
 

12. Ekonomi: Utfall kvartal 2, Prognos 2, 2021  
 
Martin Karlgren föredrar ekonomin och prognos för förbundet och Tandläkarnas Service AB. 

 
 

13. Internt policydokument: Sveriges Tandläkarförbunds marknadsföringsavtal 
(konfidentiellt) 
 
 

14. Utredningen En jämlik tandhälsa 

 
Chaim Zlotnik tackar styrelsen och kansliet för ett mycket bra arbete med frågorna i 
tandvårdsutredningen och för samarbetet kring remissvaret. 
 
Jeanette Reinbrand berättar att remissvaret är inskickat och en webbnyhet publicerad. På 
Riksstämman kommer en debatt med politiker att arrangeras.   
 
Jeanette Reinbrand redovisar också resultatet av den medlemsundersökning rörande 
tandvårdsutredningen som skickades ut som en länk i förbundets nyhetsbrev i april. 
Resultatet även att sammanställas i en nyhet, så att medlemmarna får ta del av det. 
Synpunkterna från medlemsundersökningen bekräftar att förbundet fokuserat på relevanta 
frågor i utredningen. 

 
Beslut: Remissvaret ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa  

(SOU 2021:8)” bifogas protokollet. Bilaga 2. 
 
 

15. Granskning i Dagens Nyheter kring diskriminering av vårdpersonal 
 
Vid Dagens Nyheters granskning och artikeln ”Patienter tillåts välja läkare med enbart 
svenskt ursprung – över hela landet” som publicerades under sommaren fick 
Tandläkarförbundet kommentera granskningens resultat. Vi svarade att det var ett ledsamt 
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resultat och att DO borde titta vidare på frågan då den är komplex och innehåller aspekter 
som det fria vårdvalet och arbetsmiljölagen. 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och nämner att styrelsen tidigare har informerats i frågan. 
Hon berättar bakgrund och vad som hänt sedan sist. Chaim Zlotnik deltog på ett möte som 
Lena Hallengren och Märta Stenevi bjöd in till. Fackliga organisationer och 
arbetstagarorganisationer deltog vid mötet. Efter mötet har etiska dilemman kring 
diskrimineringsgrunderna har tillkommit i Etikkortleken som nu är skickad till tryck och ämnet 
har berörts i Chaims ledare i Tandläkartidningen. Studerandeföreningen kommer att skicka ut 
en enkät till sina medlemmar med frågor om de oroar sig för att väljas bort på grund av 
ursprung eller ålder när de är färdiga tandläkare.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 
 

16. Förslag till mötesdatum för förbundsstyrelsen 2022 
 
Föreligger förslag till mötesdatum för nästa år.  
 

Beslut: Datum för förbundsstyrelsemöten 2022: internat 3–4 feb, 9 mars, 29 april, 10 juni,  
 5 september, 11 oktober, 8 december.  
 
 Om förbundsmöte arrangeras 2022 (beslut om propositionen Framtidens förbundsmöte 

fattas på förbundsmötet 2021) blir det den 9 december. 
 
 Uppdras åt kansliet att redan nu skicka ut Outlookinbjudningar till mötena.  
 
 

17. Kompetensförsörjning vid landets odontologiska lärosäten 

 
Jeanette Reinbrand är föredragande och informerar om nuläget i frågan kring 
kompetensförsörjning utifrån SOL:s motion 2020. Jeanette berättar vad som har gjorts och 
att förbundet uppmärksammar frågan kontinuerligt och systematiskt. Ett panelsamtal i 
ämnet planeras att hållas under Riksstämman.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund kommer fortsätta att bevaka frågan och även hålla liv i den i en 
större kontext, som till exempel tandläkarnas kunskapsnivå i stort och med ett större grepp 
kring resurser. Hur ska vi möta framtiden? Kompetensförsörjning är ett generellt problem, 
som inte bara drabbar tandvården. Det speglar hur samhället ser ut i stort. 
 
 

18. Sockerskatt, projektplan inkl. budget  
 

Föreligger underlag. 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet.  
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Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 

Beslut: Förbundsstyrelsen förespråkar sockermärkning och att genomföra en informationskampanj 
om socker. Uppdras åt kansliet att återkomma med ett kostnadsförslag om båda dessa 
aktiviteter skulle genomföras, samt undersöka eventuella samarbeten med en eller flera 
andra organisationer. 

 
 

19. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

20. NPO tandvård 

 
Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 

 
 Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

23.    Övriga frågor 
 
De övriga frågorna hanteras inte på grund av tidsbrist. Uppdras åt kansliet att kontakta TEV 
för att kunna förbereda frågorna till kommande möten. 
 
 

24.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Patrik Andrén 


