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Sveriges Tandläkarförbund   Mötesregler 

Förslag till mötesregler 

1. Förbundsmötets förhandlingar
Mötet är öppet för Sveriges Tandläkarförbunds riksföreningars medlemmar om 
mötet inte bestämmer annorlunda. 

Förbundsmötet är Sveriges Tandläkarförbunds högsta beslutande organ och 
består av ombud från riksföreningarna. 

Till ombud kan endast medlem av riksförening utses. 

2. Justering av röstlängd m m
Varje ombud har en röst. 

Anmälan om att suppleant ersätter ordinarie ombud ska skriftligen lämnas till 
mötespresidiet. 

Ombud som inte varit närvarande då röstlängden fastställdes ska innan hen intar 
sin plats, anmäla sin ankomst till presidiet. 

Ombud som lämnar mötet i förtid måste anmäla detta till presidiet. 

Riksföreningarna SOL, TEV och TT har vardera rätten att utse ett ombud för varje 
påbörjat 150-tal medlemmar den 1 juni året för förbundsmötet. Riksföreningen 
STUD har rätt att utse fyra ombud. 

3. Arbetsformer
Mötets förhandlingar sker normalt in plenum. 

Talmannen äger rätt att hänvisa viss fråga till beredning inom ett av mötet inom 
sig utsett beredningsutskott. 

Beredningsutskottet består av fem ledamöter, ordförande och ytterligare fyra 
ledamöter. Utskottets ordförande och övriga ledamöter väljs av förbundsmötet 
bland ombuden på förslag av förbundsstyrelsen.  
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4. Yttranderätt 
  
 Yttranderätt i förbundsmötet tillkommer enligt stadgarna 
 

• ombud 
• ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 
• förtroendevalda revisorer 
• Sveriges Tandläkarförbunds yrkesrevisor i fråga om Sveriges 

Tandläkarförbunds bokslut 
• Svenska Tandläkare-Sällskapets ordförande i frågor som rör stiftelsens 

verksamhet 
• Hjälpfondsnämndens ordförande i frågor rörande de stiftelser/fonder som 

nämnden utgör styrelse för 
• valberedningens sammankallande i valfrågor 

 
 Yttranderätt tillkommer även 
 

• riksföreningarnas ordföranden 
• Sveriges Tandläkarförbunds kanslichef samt för respektive ärende ansvarig 

tjänsteman 
• Etikkommitténs ordförande i frågor rörande kommitténs verksamhetsområde 

 
5. Förslagsrätt 
  
 Rätt att framställa förslag/yrkanden tillkommer enligt stadgarna 
 

• ombud 
• ledamöter i förbundsstyrelsen 
• Hjälpfondsnämndens ordförande i frågor rörande de stiftelser/fonder som 

nämnden utgör styrelse för 
 
 Förslag ska lämnas skriftligen med angivande av namn och 

riksföreningstillhörighet. Kansliet är behjälplig vid formulering av förslag. 
 
 I motion framfört förslag gäller som förslag även om motionären inte finns bland 

de som har förslagsrätt eller om inte annan med förslagsrätt biträtt motionen. 

 
6. Rösträtt 
  
 Rösträtt tillkommer enligt stadgarna enbart ombuden. 
 
 Rösträtten kan endast utövas av personligen närvarande ombud eller 

tjänstgörande suppleant. Fullmaktsröstning förekommer inte. 
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7. Talarordning 
  
 Anmälan till talarlistan sker genom handuppräckning (med nummerskylt om 

ombud). 
 
 Sveriges Tandläkarförbunds ordförande samt förbundsstyrelsens föredragande 

äger rätt att för visst ärende omedelbart erhålla ordet. 

 
8. Propositionsordning 

  
 Förbundsstyrelsens förslag är huvudproposition. Finns förslag från 

beredningsutskottet är detta huvudproposition. Övriga förslag, inklusive 
förbundsstyrelsens ursprungliga proposition, behandlas därvid som 
kontrapropositioner. 

 
 Förbundsstyrelsens formuleringsförslag är huvudproposition i formuleringsfrågor 

vid förslag till ändringar i stadgarna. 
 
 Vid val är valberedningens förslag huvudproposition. 

 
9. Röstning 
  
 Röstning sker öppet utom vid val där antalet kandidater är fler än antalet poster 

som ska besättas. I dessa fall sker röstning med valsedel. 
 
 Voteringsresultatet beräknas på avgivna röster. Avgiven röst är röst som lämnats 

på avsedd valsedel. 
 
 Vid röstning gäller enkel majoritet utom i frågor där annorlunda stadgas. 
 
 Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
 Valsedel får endast uppta nominerade namn och ska innehålla de namn som valet 

avser. 

 
10. Reservation 

  
 Reservation mot mötets beslut ska lämnas skriftligen till presidiet på avsedd 

blankett. Reservation ska innehålla uppgift om berört beslut, reservantens namn 
och riksföreningstillhörighet.  

 
 Reservation ska lämnas i anslutning till behandling av punkten på dagordningen.  
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Verksamheten 2020 
Det har varit ett speciellt år på grund av coranapandemin som har fått stora 
konsekvenser på förbundets verksamhet. Under mitten av mars ändrades 
förutsättningarna snabbt och för förbundets kursverksamhet fick de nya 
förutsättningarna en omedelbar påverkan. Du kan läsa mer om det under rubriken 
Fortbildning.  

Precis som för många andra verksamheter har året präglats av mer reaktivt arbete än 
den proaktiva verksamheten som var planerad. Förbundets arbete under pandemin var i 
första läget fokuserat på att, i den stora mängd information som fanns tillgänglig, 
sortera ut den information som var relevant och aktuell för Sveriges tandläkare. 
Tillsammans med ett tätt samarbete med riksföreningarna samlade vi all information på 
en egen del av förbundets hemsida. Vidare fokuserades förbundets arbete på att bidra 
till att bromsa tappet av patienter genom kommunikation till olika målgrupper genom 
uppmaning om att friska och symptomfria personer bör gå till tandläkaren för såväl 
planerade som akuta besök. Hur det påverkansarbetet genomfördes kan du läsa mer om 
under rubriken Opinionsbildning, information och varumärke. Ett delmål som 
förbundet satte upp för påverkansarbetet under pandemin var att få 
Folkhälsomyndigheten, att vid en av de då dagliga presskonferenserna, bekräfta att det 
är positivt att människor fortsätter att besöka tandvården. Det delmålet uppfylldes vid 
en presskonferens under början av juni.  

1. Utbildning
1.1 Grundutbildning 
I maj publicerade förbundet rapporten ”Framtidens tandläkare”. Under hösten 2019 
genomfördes en enkätundersökning riktad mot nylegitimerade tandläkare. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på hur de nylegitimerade ser på sitt yrkesval, sin 
arbetssituation och sin grundutbildning. Undersökningen innehöll även frågor om de 
nylegitimerade tandläkarnas fortbildning, såväl när det gäller enstaka kurser som 
specialist- och forskarutbildning. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 
2001. 

Förbundsordförande och kansli hade i maj ett digitalt möte med representanter för de 
odontologiska lärosätena. Under mötet diskuterades frågor kopplade till 
personalutmaningar på landets tandläkarutbildningar, de statliga anslagen till 
grundutbildning och forskningens finansiering. Under mötet diskuterades också 
resultatet med avseende på grundutbildning och forskning i förbundets rapport 
Framtidens tandläkare. 

Förbundet skickade i maj in ett kortfattat svar på remissen ”Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50”. 

I Tandläkartidningen nr 7 2020 publicerade förbundsstyrelsen genom ordförande Chaim 
Zlotnik ett inlägg med rubriken ”Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”. 
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I juni uppdaterade förbundet sitt policydokument ”Tandläkarens grundutbildning”. 

Tandläkarförbundet nominerade förbundets tidigare ordförande Hans Göransson som 
bedömare av tandläkarexamen på Jönköping University. Hans Göransson antogs till 
gruppen. 

1.2 Fortbildning 
Tandläkarförbundets kursnämnder annonserade 147 kurser, varav ca 108 tvingades 
ställas in på grund av coronapandemin. Antalet kursbokningar under året hamnade på 
ca 835 deltagare, motsvarande summa var ca 3 000 deltagare för 2019. Höstens 
kursprogram gavs ut i mars och skickades till samtliga medlemmar och 
tandvårdskliniker.  

Fortbildningen har förbättrat funktionaliteten på webben. Kursverksamheten 
marknadsförs även regelbundet på Tandläkartidningens medlemssidor samt i nyhetsmejl 
och annonser.  

Diplomkursgruppen har arbetat vidare med att tillse att diplomkurserna genomsyras av 
ST-utbildningarnas nya riktlinjer. 

Fortbildningsrådet fortsatte arbetet med att underlätta för tredjelandstandläkare att få 
sin legitimation i Sverige. En digital webblösning kallad TAK, i samarbete med 
Stockholms universitet och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har vidareutvecklats 
samt nya odontologiska ämnen fyllts på. 

Baserat på ett förslag från kansliet tog förbundsstyrelsen beslut om en pilotverksamhet 
inom kursverksamheten som kallas kvalitetsbokslut. Pilotverksamheten syftar till att 
utveckla indikatorer och andra mått som tillsammans med ekonomisk redovisning blir 
en samlad modell för analys och uppföljning. Rapporten presenterades för 
förbundsstyrelsen i januari. Materialet bygger på statistik från olika delar av 
kursverksamheten med fokus på det som kan mätas ur kvalitetssynpunkt. Analysen ger 
förslag som blir nya verksamhetsmål och handlingsplan för 2020 och framåt. 

Fortbildningsrådet fick även i uppdrag från förbundsstyrelsen att ta fram en affärsplan 
för kursverksamheten. Rapporten presenterades och godkändes på 
förbundsstyrelsemötet i augusti. Affärsplanen beskriver nuläget och framtiden fördelat 
kring områden som målsättning och aktiviteter, värdeerbjudande och kunder, marknad 
och konkurrenter samt organisation och styrning. 

Ett omställningsarbete inom kursnämnderna pågår med syfte att komplettera 
nuvarande fysiska kurser med ett anpassat digitalt kursutbud. 

Som en konsekvens av pandemin genomfördes den Odontologiska Riksstämman i ett 
digitalt format. De begränsningar som pandemin innebar förhindrade möjligheterna för 
utställning Swedental.  

Temat för Riksstämman 2020 var ”Hållbar tandvård”. För en investerad 100-lapp fick 
deltagaren möjligheten till fortsatt förkovring inom odontologisk vetenskap och 
pågående forskning under ett helt år i det digitala biblioteket, Riksstämman Play, där 
föreläsningarna samlats. Den 11–12 november inleddes den digitala Riksstämman med 
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en webbsänd invigning och prisutdelning och under de båda dagarna livesändes en 
varsin paneldebatt där Svenska Tandläkare-Sällskapet tillsammans med representanter 
från myndigheter, organisationer, experter och arbetsgivare lyfte två speciellt viktiga 
frågor som berörde hela Tandvårdssverige - Tandvården i krisen och Tandvårdens 
kompetensförsörjning.  
 
Intresset för den digitala Odontologiska Riksstämman var stort hos arbetsgivare och de 
flesta Folktandvårdsorganisationer och privata aktörer har försett sina medarbetare 
med inloggningsmöjligheter.  Antalet föranmälda deltagare summerades till drygt 
10 000 personer. Anmälan till den digitala Riksstämman hålls öppen till och med den 31 
oktober 2021.  
 
1.3 Vidareutbildning 
Förbundet representeras i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring 
för tandläkare av Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom sitter 
förbundets vice ordförande Peter Schulz med i rådet nominerad av Privattandläkarna. 

 
2. Forskning 
 
Tandläkarförbundet stödjer genom Svenska Tandläkare-Sällskapet svensk odontologisk 
forskning. Medlemmarna kan följa forskningens utveckling i förbundets tidning, på 
hemsidan och i fortbildningen. Förbundsstyrelsen har uttalat en tydlig fördelning av 
ansvaret för forskningen mellan Sveriges Tandläkarförbund och Svenska Tandläkare-
Sällskapet där förbundet ansvarar för de forskningspolitiska frågorna och Sällskapet för 
de renodlade forskningsfrågorna. 
 
Förbundet nominerade i april John Bratel, övertandläkare och vice ordförande i Svenska 
Tandläkare-Sällskapet, till Universitetskanslersämbetets bedömargrupp för Licentiat- 
och doktorsexamen inom området preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap på 
Jönköping University. John Bratel antogs till gruppen. 

 
3. Personalförsörjning 
 
Förbundsordförande och kansli hade i maj ett digitalt möte med representanter för de 
odontologiska lärosätena. På mötet diskuterades bland annat frågor kopplade till 
personalutmaningar på landets tandläkarutbildningar. 
 
Under våren uppdaterade förbundet sitt policydokument ”Tandvårdens framtida 
personal- och kompetensförsörjning”. 
 
Under hösten bidrog förbundet med material till Sacos produkter ”Yrken A-Ö” och 
”Framtidsutsikter”, vilka båda har till syfte att underlätta blivande studenters 
utbildningsval. 
 
Under året bidrog förbundet också med underlag till Sacos representant i 
referensgruppen för regeringens Välfärdskommission, vars arbete startade i början 
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2020. Ett av Välfärdskommissionens prioriterade områden är en ”hållbar 
kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i välfärdssektorn”. 
 
Under hösten besvarade förbundet frågor från Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 
inför deras bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvården och tandvården, som kommer att publiceras våren 2021. Förbundet skickade 
under hösten också in underlag till det nyligen bildade nationella vårdkompetensrådet, 
som har sitt kansli på Socialstyrelsen. En av rådets huvuduppgifter är att göra samlade 
bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven. 

 
4. Material, produkter och metoder 
 
I CED deltar Sveriges Tandläkarförbund genom representant i Working group Dental 
Materials Medical Devices där frågor kring dentala material och andra medicintekniska 
produkter hanteras. Sveriges Tandläkarförbund deltar genom Hans Göransson i 
arbetsgruppen. Verksamheten bedrivs för närvarande i huvudsak digitalt samt genom 
tjänstemännen på Brysselkontoret. Arbetsgruppen har haft två digitala möten. Fokus har 
varit frågeställningar kring det nya medicintekniska direktivet. Här har varit stora 
frågetecken kring hur genomförandet skulle fungera med tanke på de stora ändringarna 
i CE-märkningsreglerna och den begränsade tillgången till granskande organ som kan 
utfärda certifieringar. Genom beslut i EU-parlamentet har införandet senarelagts ett år, 
till 26 maj 2021. Det innebär inte att arbetet lagts till vila men bransch och myndigheter 
har haft lite mer tid att arbeta igenom processen och det kommer att vara bättre 
förutsättningar att införandet av det nya direktivet kommer att fungera väl.  
När det gäller utredningsarbetet och beslutsprocessen kring nedfasning och möjlig 
utfasning av amalgam inom EU är Sveriges deltagande i diskussionerna betydelsefullt. 
Sverige använder inte längre amalgam som fyllningsmaterial men kan bidra med 
erfarenheter från vår egen nedfasningsperiod. Sverige delar också utmaningen med 
övriga EU att hantera amalgamhaltigt avfall i våra vattenledningar, så amalgamfrågan 
kommer att vara av intresse även för oss inom överskådlig tid. Andra frågor gruppen 
arbetar med är konsekvenserna av den klassificering av kobolt som carcinogent som 
skett och vilken betydelse detta får för tandvården. Sveriges Tandläkarförbund har 
kunnat bidra med att förmedla material från svenska forskare om kobolt-kromlegering i 
munhålan. Eventuell betydelse för svensk tandvård är osäker men vi följer frågan. 
Tandblekning, där vi följer utvecklingen i olika länder och ser att kosmetikbranschen på 
många ställen börjar använda andra blekningsmetoder för att runda begränsningarna 
kring väteperoxid. 
 
I standardiseringsarbete deltog Sveriges Tandläkarförbund genom Ulf Örtengren i 
kommittén SIS/TK 327 Tandvård, i vilken Ulf sedan 2006 är ordförande. Verksamheten 
under året präglades av den rådande covid-19-situationen på så sätt att alla fysiska 
möten, nationella som internationella ställdes in och ersattes där så varit möjligt av 
internetbaserade sammankomster. Nationellt innebar det inte några problem eftersom 
kommittén sedan tidigare är van vid mötesformen, normalt är två av fyra möten per år 
digitala. Kommittén består av representanter från företag, landsting, universitet samt 
andra intresseorganisationer. TK 327 handhar alla standardiseringsärenden som 
omfattar produkter vilket reflekteras av de ca 180 standarder som finns inom området. 
En stor del av verksamheten är således inriktad mot revision av samt utarbetande av nya 
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standarder. Under 2020 har kommittén, trots coronapandemin, arbetat med och 
fastställt 84 standarder. Sverige har också utarbetat ett förslag till ny standard inom 
området ”material för indirekt och direkt pulpöverkappning”. Detta har varit ute på 
röstning bland medlemsländerna med positivt resultat och Sverige har genom Ulf 
Örtengren satt i gång arbetet med utformningen av denna standard. Om ekonomin 
tillåter kommer troligen Sverige att få sekretariatet för detta arbete vilket skulle vara 
positivt. Övrigt arbetar gruppen med rekrytering och spridning avseende kunskap och 
nyttan av standarder, något som i dag är än mer väsentligt med anledning av 
implementeringen av nya medicintekniska regelverket MDR 745/2017. I samband med 
detta kommer arbetet med revision av de harmoniserade standarderna 1639-42 troligen 
att påbörjas på CEN nivå 2021. ISO/TC mötet i San Diego blev inställt men en del 
arbetsgruppsmöten samt plenarmötet hålls internetbaserat. Värt att nämna kan vara att 
man nu arbetar fram en ny standard avseende krav för ögonskydd vid ljushärdning. 
 
I kommittén SIS/TK TK 340 Implantat och biologisk säkerhet deltog Sveriges 
Tandläkarförbund också genom Ulf Örtengren. I denna grupp bestående av flera olika 
intressenter från både företag och myndigheter, är Ulf medlem som expert med 
speciellt intresse riktat mot nanopartiklar samt biologisk utvärdering. Gruppen arbetar 
med samtliga delar av standarderna 10993 del 1-22. Gruppen hade ett möte under året 
och störst verksamhet ligger dels på utarbetande av ersättning för djurförsök när det 
gäller allergiska reaktioner mot medicintekniska produkter, man arbetar med att få fram 
säkra och valida metoder utan att använda djur för detta, dels på utarbetande av 
förbättrade bedömningsmetoder och krav avseende riskbedömning av medicintekniska 
produkter. Detta är en följd av de hårdare kraven både från FDA men också i nya MDR. 
Dock har processen stött på problem eftersom de olika parterna internationellt har lite 
olika intressen i processen. Arbetet inom bägge dessa fokusområden kommer att fortgå 
under nästa år. Ulf Örtengren ska för gruppens räkning arbeta mer under kommande 
året med kartläggning av nanopartiklar och den litteratur som skrivits hittills avseende 
riskerna med dessa partiklar när det gäller medicintekniska produkter. 
 
I standardiseringsarbete gällande patientdelaktighet i personcentrerad vård (SIS/TK 602) 
deltog Sveriges Tandläkarförbund genom Hans Göransson i kommittén med arbete för 
en standard angående patientmedverkan i personcentrerad vård. År 2020 avslutades 
arbetet och Standard SS:EN 17398:2020 Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - 
Minimikrav för personcentrerad vård är nu publicerad på svenska och engelska. 
Personcentrerad vård är ett begrepp som används i många sammanhang och det har 
varit angeläget när det togs fram en standard för minimidelaktighet för patienterna att 
säkerställa att denna inte innebar att små vårdgivare stängdes ute från möjligheten att 
referera till begreppet. Standarden har delvis genom Sveriges Tandläkarförbunds 
påverkan fått en utformning som är mindre sjukhuscentrerad och som även beaktar de 
små vårdgivarnas förutsättningar. En standard är frivillig att följa och ingen lag så ingen 
vårdgivare blir tvingad att agera på ett visst sätt, däremot definieras förutsättningarna 
för att marknadsföra sig med begreppet personcentrerad vård. 
 
Förbundet skickade i april in ett remissvar gällande av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s 
förordningar om medicinteknik – del 2. 
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5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete 
och etik 

 
Under våren, sommaren och fortsatt under hösten uppmärksammade förbundet frågan 
om tandvård för den äldre delen av befolkningen (”70-plussarna”). I maj hade 
förbundets kansli och ordförande ett digitalt möte med socialminister Lena Hallengren 
och representanter från Socialdepartementet. På mötet lyfte förbundet frågan om 
risken att tandvård för den äldre delen av befolkningen nedprioriteras i och med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad rörlighet i samhället för 
denna grupp. Möjliga lösningar för gruppen 70-plus att besöka tandvården diskuterades. 
Även frågan om vikten av tandvård på äldreboenden diskuterades. 
 
I maj träffade förbundets kansli och ordförande Socialstyrelsens odontologiska grupp för 
att tala om tandvården under covid-19. Med tanke på den stora minskningen av antalet 
tandläkarbesök hos gruppen 70-plus som skedde under våren lyfte förbundet bland 
annat frågan om tydligare rekommendationer för 70-plussare och personer i 
riskgrupper. En annan fråga som lyftes var hur man ska prioritera bland patienter när 
”vårdskuldsfrågan” blir aktuell när tandvården öppnar upp igen. Ytterligare ett ämne 
som diskuterades var användningen av aerosol. Socialstyrelsen meddelade att de har 
publicerat ett informationsmaterial på sin webbplats och att man utreder frågan vidare. 
Under mötet påpekade Tandläkarförbundet även vikten av att tandvården för äldre inte 
glöms bort när satsningar görs på äldrevården, dels i och med de brister i äldreomsorgen 
som tydliggjorts under coronapandemin, dels i och med det av regeringen tidigare 
beslutade ”Äldreomsorgslyftet”, som innebär nya möjligheter till kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal. Mötet hölls digitalt. 
 
I maj skrev förbundet en debattartikel som handlade om de äldres tandvård i och med 
rörlighetsrestriktionerna under coronapandemin. Artikeln som undertecknades av 
förbundets ordförande publicerades i Dagens Nyheter.  
 
I juni skrev förbundet ytterligare en debattartikel, även den undertecknades av 
förbundets ordförande. Artikeln publicerades i Aftonbladet med titeln ”Låt inte corona 
hindra – gå till tandläkaren”. Artikeln tog upp problematiken med minskade antal 
tandvårdsbesök under våren, särskilt för gruppen ”70-plus”, samt att den uppsökande 
verksamheten i form av mobila tandvårdsteam avstannat på grund av besöksförbuden 
på äldreboenden. Några av budskapen som förbundet ville förmedla var att gruppen 70-
plus ska kunna känna sig trygga att besöka tandläkaren och att tandläkarkåren i Sverige 
är mycket kompetenta och vana att hantera smitta i arbetet. Förbundet påpekade att 
uppskjutna tandvårdsbesök på lång sikt kan leda till mer omfattande och kostsamma 
åtgärder. Även tandhälsans koppling till allmänhälsan togs upp i artikeln.  
 
Genom Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bevakas etiska frågor inom tand-
vården. Tandläkarförbundets etikkommitté genomförde t.o.m. september månads 
utgång fem träffar. Etikkommittén återupptog under våren sitt arbete med att 
producera en ”Etikkortlek”; en kortlek med etiska dilemman kopplat till tandvården. 
Tanken är att kortleken kan bidra till den etiska diskussionen ute på arbetsplatserna. 
Kortleken planeras kunna distribueras i början av 2021. 
 
Under våren bidrog Etikkommittén med en text om etiska frågeställningar som 
aktualiserats av covid-19, och som publicerades på förbundets webbplats. 
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Etikkommittén förberedde under året också inför sitt seminarium på årets Riksstämma 
med titeln ”Från troll till välfärd”. Seminariet är en diskussion utifrån Försäkringskassans 
utredning om bedrägeri vid utnyttjande av tandvårdsstödet och tandläkarkårens ansvar 
för välfärden. 
 
Etikkommittén planerade under året för Etikdagen 2021 på temat ”Civilkurage och 
visselblåsning i tandvården”. Etikkommittén annonserade under hösten möjligheten att 
nominera till Tandläkarförbundets etikpris, vilket Etikkommittén administrerar. 
 
Sveriges Tandläkarförbund medverkade i det nationella E-hälsonätverket, men efter en 
grundlig översyn beslutades i mars att nätverket i sin nuvarande form läggs ner. 
Huvudorsaken var att E-hälsomyndigheten, som haft en administrativ kanslifunktion för 
nätverket, valde att avsluta sin medverkan. 

 
6. Medlemsstöd 
 
Kamrathjälpen har normalt ca fyra styrelsemöten per år, under 2020 blev det 7 
sammanträden med Kamrathjälpen och 6 sammanträden med Änke- och pupillkassan. 
Samtliga möten, förutom det första i februari, har skett digitalt. Många av mötena det 
första halvåret handlade om hur vi säkrar upp att ha ekonomi att bedriva verksamheten 
och hur prioritera bland de behov som finns. Verksamheten är beroende av utdelningar 
från förvaltat kapital, det är enda resurser att bedriva verksamheten. Änke- och 
pupillkassan fick i mars beslut från Kammarkollegiet att kapitalet får användas till 
målgruppen tills det tar slut och sedan kan stiftelsen upphävas. Detta har förstås varit 
gynnsamt detta år när finansmarknaden i övrigt rasade och var fortsatt osäker.  
 
Kollegastödsnätverket har varit behjälpliga som vanligt och speciellt i detta pandemiläge 
så har det kunnat hjälpa och stötta medlemmar som varit oroliga och behövt ett 
bollplank. Årets träff var i början av oktober med temat etik i journalföringen samt hur 
pandemin påverkat tandvården på olika håll i landet.  

 
7. Oral hälsa  
 
I mitten av februari träffade förbundets kansli och ordförande tjänstemännen i 
regeringens utredning om jämlik tandhälsa. Utredningen ska lämna förslag om hur 
tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Förbundet 
framförde bland annat att två viktiga premisser för att skapa en varaktig, hållbar och 
jämlik tandhälsa är fri etableringsrätt samt att tandvårdens ersättningssystem ger 
kostnadstäckning, där fri prissättning är en förutsättning. Förbundet har tidigare 
uppmärksammat att professionsorganisationerna inte har haft plats som kontinuerliga 
deltagare i utredningen, och framhöll vid mötet vikten av att utredningen har en dialog 
med professionsorganisationerna. Utredningen fick i början av året ett tilläggsdirektiv 
om att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda 
behov av tandvårdsinsatser. Hela utredningen ska redovisas i mars 2021. 
 
Tandläkarförbundet nominerade i april Nina Sabel, övertandläkare och ordförande för 
Pedodontiföreningen, till referensgruppen för utredningen En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga. Nina Sabel antogs till gruppen. 
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Årets internationella Munhälsodag den 20 mars kunde inte fullfölja sina internationella 
planer eftersom möjlighet till stora sammankomster inte fanns. I Sverige 
uppmärksammades dagen genom en föreläsning om barns rätt till jämlik hälsa. 
Föreläsningen skulle ha hållits på Karolinska Institutet men arrangemanget ställdes in 
och den sändes i stället digitalt. Georgios Tsilingaridis, avdelningschef på institutionen 
för odontologi och övertandläkare på universitetstandvården på KI, höll den digitala 
föreläsningen "Barns rätt till jämlik hälsa". Hans föreläsning publicerades på förbundets 
och KI:s hemsida samt på förbundets Youtube-kanal. 
 
Sveriges Tandläkarförbund arbetade under året med att lyfta fram den preventiva 
tandvården, i enlighet med mediastrategin, och producerade filmat material med 
information om hur man uppnår och bibehåller god munhälsa. Bland annat gjordes två 
korta filmer, en filmad intervju med Patrik Andrén, ledamot i förbundsstyrelsen, och en 
med förbundsordförande Chaim Zlotnik kring ämnet preventiv tandvård. En animation 
för sociala medier med budskapet 2x2x2 producerades också. Animationen påminner 
om rekommendationen om att borsta tänderna två gånger om dagen, med 2 cm 
tandkräm i två minuter. 
 
Sveriges Tandläkarförbund höll sig uppdaterad inom viktiga folkhälsofrågor bland annat 
genom sin medverkan i det svenska NCD-nätverket och genom regelbundna telefon och 
Zoom-möten med den så kallade tobaksgruppen (Tandvård mot Tobak, Svenska 
Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening). 
 
Förbundet deltog i flera digitala seminarier under året som till exempel Yrkesföreningar 
mot Tobaks ”Skydda barn från tobaksindustrins påverkan” i september och Tandvård 
mot Tobaks ”Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om 
tobaksprevention” i november. Sveriges Tandläkarförbunds ordförande medverkade i 
programmen, för att visa på tandvårdens möjligheter att stärka folkhälsan. 
 
Förbundet har under året också tittat vidare på frågan om socker och munhälsa. Kansliet 
har gjort en intern kortare utredning med koppling till sockerskatt. 

 
8. Opinionsbildning, information och 

varumärke 
 
I maj hade förbundets kansli och ordförande ett digitalt möte med socialminister Lena 
Hallengren och representanter från Socialdepartementet. På mötet lyfte förbundet 
frågan om risken att tandvård för den äldre delen av befolkningen nedprioriteras i och 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad rörlighet i samhället för 
denna grupp. Möjliga lösningar för gruppen 70 + att besöka tandvården diskuterades. 
Även frågan om vikten av tandvård på äldreboenden, förbundsmedlemmars förslag om 
att kombinera screening och antikroppstester med tandläkarbesök och möjligheten för 
förbundets fortbildningsverksamhet att erbjuda kurser i tandvård för personal inom 
äldreomsorgen diskuterades. 
 
I maj träffade förbundets kansli och ordförande Socialstyrelsens odontologiska grupp för 
att tala om tandvården under covid-19. Med tanke på den stora minskningen av antalet 
tandläkarbesök hos gruppen 70+ som skedde under våren, lyfte förbundet bland annat 
frågan om tydligare rekommendationer för 70-plussare och personer i riskgrupper. En 
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annan fråga som lyftes var hur man ska prioritera bland patienter när 
”vårdskuldsfrågan” blir aktuell när tandvården öppnar upp igen. Ytterligare ett ämne 
som diskuterades var användningen av aerosol. Socialstyrelsen meddelade att de har 
publicerat ett informationsmaterial på sin webbplats och att man utreder frågan vidare. 
Under mötet påpekade Tandläkarförbundet även vikten av att tandvården för äldre inte 
glöms bort när satsningar görs på äldrevården, dels i och med de brister i äldreomsorgen 
som tydliggjorts under coronapandemin, dels i och med det av regeringen tidigare 
beslutade ”Äldreomsorgslyftet”, som innebär nya möjligheter till kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal. Mötet hölls digitalt. 
 
I slutet av året meddelade regeringen att man till tillsätter en utredning med uppdrag att 
föreslå en äldreomsorgslag. Förbundet skickade därför i december en skrivelse till 
socialminister Lena Hallengren och till Olivia Wigzell, som leder utredningen. Syftet med 
skrivelsen var att belysa vikten och vinsterna med en god tand- och munhälsa för äldre, 
samt verka för att tandvårdsfrågorna inkluderas när äldreomsorgslagen utformas. 
 
Förbundet följer målsättningen i den mediastrategi som togs fram efter 
ombudskonferensen under förbundsmötet i december 2019. Det innebär bland annat 
att kanslipersonal under året producerade två debattartiklar och fick bägge publicerade i 
media och på så sätt nådde ut med förbundets varumärke och åsikter i det massmediala 
utrymmet.  
 
Den första debattartikeln publicerades i slutet av maj på DN debatt. Den hette Äldres 
sämre tandhälsa en riskfaktor för coronasmitta. Den handlade om de äldres tandvård i 
och med rörlighetsrestriktionerna under coronapandemin. Artikeln innehöll 
uppmaningen från handlingsprogrammet för äldres munhälsa som Sveriges 
Tandläkarförbund gick ut med 2017, sammanfattade punkter; Uppmärksamma den 
äldres munhälsa tidigt; Vikten av att samordna insatser mellan kommun och tandvård, 
och mellan tandvård och sjukvård; Informera äldre i tid, behåll tandvårdskontakten samt 
behovet av att öka kunskapen om äldres munhälsa. Debattartikeln ledde till att flera 
andra tidningar samt TT Nyhetsbyrån skrev om förbundets artikel.  
 
I juni fick förbundet sin andra debattartikel publicerad, denna gång i Aftonbladet med 
titeln Låt inte corona hindra – gå till tandläkaren. Artikeln tog upp utmaningen med 
drastiskt minskade antal tandvårdbesök, särskilt för gruppen 70-plus, samt att den 
uppsökande verksamheten i form av mobila tandvårdsteam avstannat på grund av 
besöksförbuden på äldreboenden. Några av budskapen som förbundet ville förmedla var 
att gruppen 70-plus ska kunna känna sig trygga att besöka tandläkaren och att 
tandläkarkåren i Sverige är mycket kompetenta och vana att hantera smitta i arbetet. 
Förbundet påpekade att uppskjutna tandvårdsbesök på lång sikt kan leda till mer 
omfattande och kostsamma åtgärder. Även tandhälsans koppling till allmänhälsan togs 
upp i artikeln.  
 
Förbundet fick genomgående in förfrågningar från media om att medverka och 
förbundsordförande Chaim Zlotnik har gjort många intervjuer under året. En 
mediaanalys av året görs och visar på resultaten i jämförelse med tidigare år. 
Båda artiklarna mottogs på ett väldigt positivt sätt hos såväl medlemmar som hörde av 
sig som andra aktörer i samhället. Bland annat hörde PRO av sig för en fortsatt dialog 
och de skrev sedan om förbundets artikel i sin tidning. Även där var kommentarerna från 
läsarna positiv och man välkomnade perspektivet som Tandläkarförbundet lyfte. 
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Förbundet började också producera filmat material som stärker varumärkets synlighet 
och för att stärka förbundets roll som kunskapsleverantör. Bland annat skapades två 
filmer om preventiv tandvård och en animation. Det massmediala utrymmet som 
förbundet fick under året genom de två debattartiklarna i Aftonbladet respektive 
Dagens Nyheter stärkte också varumärkets position som aktivt engagerat förbund. 
 
Sacos Studentmässor attraherar årlig kring ca 24 000 ungdomar som står inför sitt 
gymnasieval. Detta år blev mässan helt digital och förbundet deltog och möte ungdomar 
i en digital monter. I montern fanns broschyren ”Vill du bli tandläkare” samt en 
informationsfilm som var en intervju med förbundsordförande om yrkesrollen 
utvecklingsmöjligheter och styrkor. Ungdomarna ställde också frågor genom en 
chattfunktion. Mässan pågick live mellan den 24-27 november och förbundet 
genomförde den i samarbete med Studerandeföreningen som bidrog med studenter 
som svarade på frågor om tandläkaryrket och tandläkarutbildningen i chattfunktionen. 
29 781 besökare från hela landet kom på den digitala mässan under de fyra dagarna i 
november. 

 
9. Tandläkartidningen 
 
Tandläkartidningen publicerade utgåvor enligt utgivningsplanen för 2020, som omfattar 
12 nummer per år.  
 
Tidningen finns även tillgänglig i en app samt på webben tandlakartidningen.se, där även 
dagsaktuella nyhetsartiklar publiceras. 
 
9.1 Annonsintäkter 
En omorganisation av annonsförsäljningen, med all försäljning utlagd på ett externt 
företag, började fungera fullt ut från och med början av året och infriade 
förhoppningarna om kraftigt ökade intäkter från digital annonsering under 2020.  
Coronapandemin påverkade från och med mars annonsintäkterna negativt, framför allt i 
den tryckta tidningen, men viss generell återhämtning märktes under sensommaren.  
Som en följd av att Riksstämman och Swedental 2020 ställdes in minskade 
annonseringen i Tandläkartidningens stora så kallade mässnummer.  
  
9.2 Webb, app och sociala medier  
Under året ökade öppningsfrekvensen för det digitala nyhetsbrevet kraftigt från redan 
höga siffror. En ökad aktivitet i sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) ledde 
till stadigt ökande siffror vad gäller besöks- och interaktionsstatistiken.  
Antalet nedladdningar av Tandläkartidningens app, som lanserades 2019, ökade och har 
nästan fördubblats sedan samma period 2019 och överstiger nu 800. 
 
9.3 Personal 
En av tidningens två vetenskapsredaktörer, Thomas Jacobsen, lämnade sitt uppdrag i 
september och rekrytering av en ersättare pågår. 
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10. Internationell och nationell 
samverkan 

 
Under våren lämnade förbundet vid ett flertal tillfällen underlag till Saco i frågor om hur 
utbrottet av covid-19 har påverkat tandläkarkåren; tandläkare med egen verksamhet, 
anställda tandläkare, tandläkare vid universiteten och tandläkarstudenterna. Förbundet 
har också lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för tandläkarkårens olika 
grupper. Tillsammans med inspel från andra förbund har Saco använt underlagen och 
förslagen i sina möten med regeringsrepresentanter och i sitt påverkansarbete. 
 
Förbundets deltog under året i ett flertal av Sacos nätverk, bland annat Sacos 
internationella nätverk, Sacos nätverk för samhällspolitiska chefer och Sacos interna 
referensgrupp som bevakar regeringens Välfärdskommission, som startade sitt arbete i 
början av 2020. 
 
Sacos kongress 2017 fattade beslut om att uppdra åt Sacos styrelse att utreda och vid 
behov genomföra förändringar i federationen enligt propositionen Saco i 
framtiden. Sacos styrelse tillsatte därför en framtidsutredning som under ett års tid 
samlat in ett gediget underlag där samtliga förbund, därav Sveriges Tandläkarförbund, 
varit delaktiga.  
 
Sveriges Tandläkarförbund skulle i början av maj ha varit värd för Nordiskt 
ordförandemöte, men mötet fick ställas in på grund av coronapandemin. Telefonmöten 
och digitala möten med de nordiska tandläkarförbunden har istället skett på 
regelbunden basis för att dela erfarenheter av situationen med covid-19 inom 
tandvården i respektive land.  
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den europeiska tandläkarsammanslutningen 
Council of European Dentists (CED). Förbundet besvarade under våren ett antal enkäter 
från CED som syftade till att kartlägga hur tandvården i europeiska länder har påverkats 
av utbrottet av covid-19. CED General Meeting, planerat till maj i Dubrovnik, ställdes in 
på grund av pandemin. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den internationella tandläkarsammanslutningen 
FDI World Dental Federation. Förbundet besvarade under året ett par enkäter från FDI, 
varav en behandlade tandvård och covid-19. Det årliga mötet som FDI arrangerar skulle 
2020 ha ägt rum i Shanghai under september månad. I början av sommaren meddelade 
FDI att mötet skulle ske digitalt eller ställas in. Efter sondering hos medlemsländerna 
återkom FDI senare med information om att mötet ersattes med en omröstning via mejl 
eller fax. Frågorna som medlemsländerna fick ta ställning till rörde förlängning av 
mandatperioder för att hantera de personval som skulle ägt rum i Shanghai 2020. 
Förbundet samordnade sina ställningstaganden med de nordiska länderna och ställde 
sig bakom de förslag som innebar att mandatperioderna förlängdes med ett år. Även 
FDI:s ekonomiska berättelse och FDI:s vision för 2030 avhandlades via e-
postomröstningar under hösten. 
 
Sveriges Tandläkarförbund fick under våren en hel del mejl från tandläkare i olika delar 
av världen som var intresserade av Sveriges strategi för att bekämpa covid-19, vilket 
gjorde att det togs fram ett standardsvar med samlad information på engelska.  
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11. Intern arbetsorganisation 
 
11.1 Förbundet  
I mars tillträdde förbundets nya kanslichef Jenny Måhlgren. Jenny har tidigare arbetat 
bland annat sju år på Sacos kansli som HR-chef och administrativ chef. Den ursprungliga 
planeringen var att Jeanette Falk och Jenny Måhlgren skulle ha en överlämning med 
fokus under mars och början av april. Men på grund utav coronautbrottet fick planen 
revideras och har istället ersatts av kontinuerlig och värdefull kontakt under 
verksamhetsåret. 

 
11.2 Kansliet 
Sedan pandemins utbrott har kansliet varit öppet för medarbetarna och det har funnits 
möjligheter att med god samordning och med anpassade riktlinjer arbeta från kansliet 
någon eller några dagar i veckan. Tack vare god kommunikation och viktigt bidrag från 
samverkansgruppen och kansliets skyddsombud har vi på ett flexibelt och säkert sätt 
kunnat ta fram och kontinuerligt anpassat riktlinjer för att arbetet ska ske med så liten 
risk för smittspridning som möjligt. Då förbundets kansli är beläget i Gamla stan så reser 
många medarbetare med kollektivtrafiken, så trots goda möjligheter att hålla avstånd på 
kansliet har den större delen av arbetet skett via distans.  

 
11.3 Verksamhetssystem 
Förbundet och dotterbolaget bytte för några år sedan ut serverversionen av 
ekonomisystemet, Softone Professional, till en molnversion, Softone Go. De andra 
bolagen som kansliet hanterar har legat kvar i serverversionen. Under året flyttades 
Sällskapet och övriga stiftelser som hanteras av dem, Kamrathjälpen och Bensows och 
Ayräpääs fond till molnversionen. Det innebär att alla bolag inom kansliet nu använder 
sig av samma system. Det minskar sårbarhet då alla kan systemen, det tillåter arbete på 
distans i större utsträckning och bolagen kommer ifrån en gammal lösning som det inte 
sker någon utveckling på. 

 
11.4 Personal 
En av kansliets ekonomer har slutat under året. Ingen nyrekrytering kommer att ske 
förrän kursverksamheten är på fötter igen, eftersom ekonomiavdelningens 
arbetsbelastning har minskat i och med det minskade antalet genomförda kurser under 
pandemin.  

 
11.5 Ekonomi 
Ekonomiskt drabbades framför allt kursverksamheten hårt av pandemin. Fram till mars 
såg det ganska bra ut, sedan tvingades många kurser ställas in. Modellen med begränsat 
antal anställda till fast lön och fler förtroendevalda som arbetar mot arvode har varit en 
styrka i pandemin. Kursverksamheten är förbundets ekonomiskt största verksamhet och 
det slog ändå hårt på årets resultat. En viss besparing kunde ske i den övriga 
verksamheten då resor till tex kongresser utomlands i regi av FDI och CED ställdes in. 
Förbundsmötet genomfördes digitalt i år, vilket också medförde lägre kostnader och 
kostnader av en annan karaktär än vid ett fysiskt möte.  
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11.6 Ekonomi i dotterbolaget TSAB 
Under året har TSAB avyttrat en bostadsrätt som tidigare använts som övernattnings-
lägenhet för förtroendevalda. Den har under längre tid stått outnyttjad då föreningen 
inte tillåter andrahandsuthyrning. Försäljningen medförde en reavinst om 3,2 mkr som 
stärker dotterbolagets soliditet och likviditet. 

 
12. Förbundets 

studerandeverksamhet 
 
Mer än 90 % av alla Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Studerandeföreningen. 
  
Studerandeföreningens verksamhetsår inleddes med en kick off och ett föreningsmöte 
som leddes av centralordförande Elias Mansury, ledamöter från de lokala styrelserna på 
de fyra lärosätena deltog. På mötet fattades beslut om föreningens fokusfrågor 2020 
och dessa blev; Inspiration, Hållbarhet och Kommunikation.  
  
Studerandeföreningens förtroendevalda deltog under året aktivt i viktiga forum som 
exempelvis Saco Studentråd. Studerandeföreningen deltog också med representant på 
fortbildningsrådets möten. 
  
Centralordförande, Elias Mansury, genomförde tillsammans med lokala ordförande hade 
en plan att genomföra en enkätundersökning i syfte att skapa en bättre bild av hur 
covid-19 påverkat studenterna. Vidare arbetar föreningen med att utveckla 
mentorskapsprogrammet som har en viktig funktion. 
  
Facebook och Instagram som kommunikationskanaler ut till medlemmarna har ökat i 
betydelse och är nu Studerandeföreningens huvudkanaler för informationsspridning 
jämte mejlkontakt. Informationsuppdatering sker så ofta som möjligt och en ökad 
tillströmning skedde med hjälp av tävlingar på Facebooksidan vilket ledde till att 
inläggen nådde ut till många fler än tidigare. Sociala medier är ett effektivt sätt att nå ut 
till medlemmarna med den senaste informationen samt om verksamhetens arbete, och 
bör användas regelbundet. Facebookgruppen Studerandeföreningen 2020 ska användas 
av alla förtroendevalda för att erhålla god kontinuitet och kommunikation inom 
styrelsearbetet. Varje lokalförening ansvarar även för att använda lämpliga sociala 
medier för sin egen verksamhet. Det finns även information om Studerandeföreningen 
på Tandläkarförbundets hemsida. 
 
Under hösten arrangerades den digitala Odontologiska Riksstämman där föreningens 
centralordförande, Elias Mansury, deltog i ett seminarium tillsammans med två 
tandläkare från glesbygden som handlade om ”Att studera och sedan jobba i glesbygd”. 
 
Studerandeföreningen avslutade verksamhetsåret med ett årsmöte den 28 november 
där samtliga ledamöter närvarade. Suhaib Hurani, tidigare lokalordförande i Västra 
Studerandeföreningen, valdes till ny centralordförande och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 
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13. Besvarade remisser 

 
Remiss av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 
(Socialdepartementet) 
 
Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50 
(Utbildningsdepartementet) 
 
Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar 
och vissa specialiseringsutbildningar (Justitiedepartementet) 
 
Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska 
behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp injektionsbehandlingar 
(Socialdepartementet) 
 
Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35 (Finansdepartementet) 
 
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36 
(Socialdepartementet) 
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Organisationen år 2020
Förbundsmötet
Björn Smedberg, talman  
Lars Hagerström, ersättare 

Förbundsstyrelsen
Chaim Zlotnik, ordförande 
Peter Schulz, vice ordförande 
Urban Alsenmyr 
Patrik Andrén 
Gunilla Carlsson 
Per Vult von Steyern 
Elias Naia Mansury, ständigt adjungerad 
Carina Bergman, suppleant 
Patricia De Palma, suppleant  
Isabel Brundin, suppleant 
Nathalie Wåhlin, suppleant 
Lena Rignell, suppleant 
Maria von Beetzen, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk (t.o.m. 1/3), Jenny Måhlgren (fr.o.m. 2/3) 

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit sju protokollförda sammanträden. 

Råd och nämnder 
Fortbildningsrådet  
Patricia De Palma, ordförande 
Peter Troberg, NordÖstra kursnämnden 
Svante Lindqvist, NordÖstra kursnämnden  
Stefan Adregård, Södra kursnämnden 
Claes Virdeborn, Södra kursnämnden 
Birgitta Petersen, Västra kursnämnden 
Göran Friman, Fristående ledamot för Västra kursnämnden 
Hans Sandberg, Riksstämmenämnden 
Mehrgan Hatefi, Studerandeföreningen, ständigt adjungerad  
Isabel Brundin, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Joannis Grigoriadis, NordÖstra kursnämnden, suppleant 
Christian Kindblom, Södra kursnämnden, suppleant 
Sasan Naraghi, Södra kursnämnden, suppleant 
Annika Johansson, Västra kursnämnden, suppleant 
Stein Markman, Västra kursnämnden, suppleant 
Joy Joo, Studerandeföreningen, suppleant 
Ashuriina Al-Nazary, Studerandeföreningen, suppleant 
Ansv tjm: Pia Säävälä (t.o.m. 10/3), Elin Valentin (fr.o.m. 28/5) 
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Etikkommittén  
Gunnar Henning, ordförande 
Thomas Kvist 
Annika Lindqvist  
Gunilla Sjögren Sandberg  
Inger Wårdh 
Therese Kvist, adjungerad (fr.o.m. 11/3)   
Ansv tjm: Jeanette Reinbrand (fr.o.m. 10/2) 

 
Hjälpfondsnämnden (Kamrathjälpen) 
Margaretha Lindqvist, ordförande 
Ylva Aminoff 
Lars Ekdahl 
Daniel Halpern 
Lena Strimling 
Ansv tjm: Pia Kollin 

 
Specialist- och ämnesföreningar - med associerat medlemskap 
Svenska endodontiföreningen  Helena Fransson 
Svensk förening för parodontologi och implantatologi    Anna Bogren  
Svenska pedodontiföreningen  Nina Sabel   
Svensk förening för bettfysiologi  Per Alstergren    
Svensk förening för cariologi  Gunnel Hänsel Petersson 
Svensk förening för oral protetik  Maria George 
Svensk förening för orofacial medicin  Wivi-Anne Sjöberg 
Svensk samhällsodontologisk förening  Elisabeth Wärnberg Gerdin 

 
Övriga specialist- och ämnesföreningar 
Svenska ortodontiföreningen  Heidrun Kjellberg 
Svensk förening för odontologisk radiologi     Silvia Miranda Bazargani 
Svensk käkkirurgisk förening  Christian Schaefer 

 
Valberedning 
Alexandra Ioannidis Olsson, sammankallande 
Majid Ebrahimi 
Ulrika Rebhan 
Marina Sabelström-Ingwes 
Kurt Månsson, suppleant 
Kerstin Söderström, suppleant 
Ansv tjm: Jeanette Falk (t.o.m. 1/3), Jenny Måhlgren (fr.o.m. 2/3) 
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Tandläkarnas Service AB 
 
Bolaget har haft följande styrelse: 
 
Chaim Zlotnik, ordförande 
I övrigt samma ledamöter som i förbundsstyrelsen 
Jeanette Falk (t.o.m. 1/3), Jenny Måhlgren (fr.o.m. 2/3), VD 

 
Svenska Tandläkare-Sällskapet (STS) 
stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning  
 
Stiftelsens styrelse 
Per Vult von Steyern, ordförande 
John Bratel, vice ordförande 
Hans Sandberg 
Agneta Marcusson 
Maria von Beetzen 
Ansv tjm: Jeanette Falk (t.o.m. 1/3), Jenny Måhlgren (fr.o.m. 2/3) 

 
STS’ nämnder 
 
Museinämnden 
Louise Ericson, ordförande  
Ingvar Alba  
Håkan Gustafsson 

 
Riksstämmenämnden 
Hans Sandberg, ordförande 
Andreas Bousios 
Maria von Beetzen, adjungerad 

 
Stipendienämnden 
Agneta Marcusson, ordförande 
Göran Kjeller 
Kåre Buhlin  
Pernilla Lif Holgersson 
Annika Björkner 
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Revisorer 
 
STF, STS och Tandläkarnas Service AB 
Martin Artman 
Roland Svensson  
Stefan Norell, auktoriserad revisor Grant Thornton 
Susanna Johansson, auktoriserad revisor Grant Thornton (fr.o.m. april/maj) 

 
Förbundskansliet 
 
Jeanette Falk (t.o.m. 1/3), Jenny Måhlgren (fr.o.m. 2/3), kanslichef  
 
Ekonomi 
Martin Karlgren 
Tina Nilsson  
Ann Nilsson (t.o.m. 30/6) 
Madeleine Lundberg  
 
Fortbildning 
Jonas Nordvall  
Pia Säävälä (fortbildningsrådet) (t.o.m. 10/3) 
Elin Valentin (fortbildningsrådet) (fr.o.m. 28/5) 
Sofia Ekenberg  
Cecilia Karlsson  
Susanne Nordén (STS)  
 
Politik och utredning 
Jeanette Reinbrand (fr.o.m. 10/2)  
Lena Lobelius  
Pia Kollin (Hjälpfondsnämnden/Kamrathjälpen) 
Anna Ekmer 
 
Tandläkartidningen 
Hilda Zollitsch, chefredaktör  
Carina Lööf Frohm 
Thomas Jacobsen (t.o.m. 31/8) 
Anna Norberg  
Björn Klinge 
Janet Suslick  
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Representation i externa organ 2020

Nationellt Kontaktperson/ansvarig 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Henrik Toremalm (Saco-mandat 
till 2022-06-30) 

Socialstyrelsens Nationella Planeringsstöd Peter Schulz, Urban Alsenmyr, 
för tandläkare och tandhygienister (NPS)  kansliet  

Framtidens Vårdkompetenser, Sveriges Kommuner Peter Schulz, Urban Alsenmyr 
och Regioner (SKR) 

Vision e-hälsa 2025, Nationellt Råd*, beslutsfattare  Kansliet 
från berörda organisationer och det civila samhället 
Nätverket för nationell e-hälsa, partsgemensamt Kansliet 

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring Gunilla Carlsson 
(ST-rådet) för tandläkare, bistår Socialstyrelsen 

Sacos ordförandemöte Chaim Zlotnik, Jeanette 
Falk/Jenny Måhlgren 

Sacos kanslichefsmöte Jeanette Falk/Jenny Måhlgren 
Saco Hälso- och sjukvård Chaim Zlotnik 
Sacos och förbundens nätverk: utbildning och  Kansliet 
forskning, internationellt, information/kommunikation, 
ekonomi 

Rätt till vård-initiativet, partsgemensamt nätverk Etikkommittén, kansliet 

Plattform för Jämlik hälsa och vård, SKR Chaim Zlotnik  

Nationella programområden (NPO); Tandvård,  Chaim Zlotnik, kansliet 
Kunskapsstyrning, Psykisk hälsa 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Chaim Zlotnik, kansliet 

FOLKHÄLSOSTRATEGIER 
Tandvård mot Tobak Chaim Zlotnik, kansliet 
Tobaksgruppen kansliet 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 kansliet 
Svenska NCD (non-communicable disease)-nätverket kansliet 

*Det nationella rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot Vision e-hälsa 2025
(Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter). Rådet är 
en del av styr- och samverkansorganisationen som består av politiska företrädare, tjänstemän 
från staten, SKR, kommuner och regioner.   
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Internationellt Kontaktperson/ansvarig 
  
FDI World Dental Federation  Chaim Zlotnik, Jeanette 

Falk/Jenny Måhlgren  
 
CED (Council of European Dentists)  Chaim Zlotnik, Jeanette 

Falk/Jenny Måhlgren, kansliet 
 
CED (Council of European Dentists) Working Group;  Hans Göransson 
Dental Materials and Medical Devices  
 
Nordiskt ordförandemöte, STF värd 2020  Chaim Zlotnik, Jeanette 

Falk/Jenny Måhlgren 
 
Skandinavisk Tandläkareförening   Chaim Zlotnik, Jeanette 

Falk/Jenny Måhlgren 
 
Nordiskt kursnämndsmöte  Patricia De Palma, kansliet  
 
Acta Odontologica Scandinavica Society  Svenska Tandläkare-Sällskapet 
   
Swedish Standards Institute;  
SIS/TK 327 Tandvård  Ulf Örtengren* 
SIS/TK 340 Implantat och biologisk säkerhet Ulf Örtengren* 
SIS/TK 602 Patientdelaktighet i personcentrerad vård Hans Göransson*  
*FS-beslut 2018-10-02 
  
ADEE (Association for Dental Education in Europe) Bevakas via utsända handlingar, 

Studerandeföreningen 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté 

Kommitténs arbete 

Sveriges Tandläkarförbunds övergripande mål i etiska frågor är att tandläkarens 
grundutbildning och yrkesutövning ska präglas av en hög etisk nivå och att det ska finnas en 
kontinuerlig och levande debatt i etiska frågor.  

Etikkommittén bestod år 2020 av: 
Gunnar Henning, ordförande 
Annika Lindqvist 
Gunilla Sjögren Sandberg 
Inger Wårdh 
Thomas Kvist 
Therese Kvist, adjungerad ledamot från 2020-03 

Ansvarig tjänsteperson/utredare Jeanette Reinbrand 

Under 2020 hade Etikkommittén fyra sammanträden och två arbetsmöten. Ett sammanträde 
den 11 mars 2020, genomfördes som ett fysiskt möte i samband med att kommittén träffade 
Läkarförbundets Etik- och Ansvarsråd. Mötet med Läkarförbundets råd var positivt och vi 
kunde utbyta viktiga erfarenheter och arbetssätt. Övriga möten genomfördes på en digital 
plattform eller som telefonmöten.  

Huvudfrågorna för Etikkommittén under året var 

* Planering av Etikdagen, 15 mars 2021

* Deltagande med programpunkt på Riksstämman 2020

* Framtagande av en kortlek med etiska dilemman

* Artiklar rörande etiska frågor i Tandläkartidningen

* Rådgivande funktion åt förbundsordförande, förbundsstyrelse och förbundskansli inom
ramen för Etikkommitténs uppdragsområde 

Etikdagen 

Temat för Etikdagen 2021 var ”Civilkurage och visselblåsning”. Mycket av det förberedande 
arbetet kring dagen med att engagera föreläsare, skapa intressanta frågeställningar samt att 
marknadsföra evenemanget genomfördes under 2020. In i det sista hoppades vi att dagen 
skulle kunna genomföras men fick till sist p g a den pågående pandemin besluta att 
etikdagen fick skjutas på framtiden.  
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Riksstämman 

Riksstämman 2020 genomfördes i digital form. Etikkommittén deltog med ett seminarium 
som spelades in i förväg. Titeln på seminariet var ”Från troll till välfärd”. Gunnar gav en 
introduktion, Lars Sjödin från Försäkringskassan och Johan Blomgren från IVO framförde 
presentationer rörande ämnet. Därefter följde en diskussion under ledning av Karl Torring 
från Röda Korset. Seminariet blev uppskattat och kunde liksom övriga inspelade aktiviteter 
avlyssnas ett år efter stämman för de som betalt deltagaravgift.  

Kortlek med etiska frågeställningar 

Framtagande av en kortlek med etiska frågeställningar har varit ett önskemål inom 
kommittén. Arbetet med att ta fram frågor till kortleken var därför en stående punkt på 
kommitténs samtliga möten under året. Ambitionen var att ha kortleken färdig för 
användning till Etikdagen 2021. Vi hade fokus på fem områden: yrkesroll, barnpatienter, 
vuxna patienter, kliniken/ledning/organisation och samhälle/globalt. Det beslutades om sju 
frågor/situationer per område, alltså en kortlek med 35 frågor. Thomas och Jeanette 
redigerade frågorna och kontakt togs med grafiker och tryckeri. I och med att Etikdagen 
2021 fick skjutas på framtiden så bestämdes att kortleken istället skulle färdigställas till 
Riksstämman 2021. Fördelen med detta var också att vi troligtvis kunde få en större 
spridning till tandläkarmottagningar runt om i landet. 

Artiklar i Tandläkartidningen 

Syftet med att publicera artiklar i tandläkartidningen är att hålla diskussioner kring etiska 
frågor i tandvården levande. Inför 2020 hade vi tillsammans med Hilda Zollitsch, 
tandläkartidningens chefredaktör, planerat att bidra med två stycken artiklar i 
tandläkartidningen som på olika sätt var tänkta att beröra kliniknära situationer som på olika 
sett innebär en etisk frågeställning. En artikel publicerades som lyfte ämnet i det inspelade 
seminariet på riksstämman, författad av Inger Wårdh. 

Ordförande i Etikkommittén, Gunnar Henning, intervjuades i början av året av 
Tandläkartidningen. Där fram höll Gunnar Henning att det etiska samtalet ständigt måste 
hållas aktuellt och att ofta börjar i fikarummet, nära vardagen med patienterna och 
medarbetarna. – Tandläkarens arbete ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt och präglas av 
en hög etisk nivå. Det innebär att man utför vård baserat på evidens och beprövad 
erfarenhet. Det handlar inte om att vara ”snäll”, utan ibland måste man – i samspel med 
patienten fatta svåra beslut. 





Verksamhetsberättelse för Hjälpfondsnämnden 2020 

Hjälpfondsnämndens ledamöter är valda av förbundsmötet och utgör styrelse i två 
självständiga stiftelser med egen förvaltning. 

- Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp. Stiftelsen står under tillsyn av 
Länsstyrelsen i Stockholms län  

- Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa. Detta är en 
sammanslagning av tre olika fonder: E Förbergs 65-årsfond, Ludvig och Tilly 
Selenius’ donation och Svenska Tandläkare-Sällskapets änke- och pupillkassa. 

Nämndens ledamöter: 
Margaretha Lindqvist, ordförande, Göteborg 
Ylva Aminoff, Visby 
Daniel Halpern, Uppsala 
Lena Strimling, Mölndal 
Lars Ekdahl, Stockholm 

Nämnden har under året haft 7 sammanträden i Kamrathjälpen och 6 sammanträden i Änke- 
och pupillkassan. Stiftelserna har inga personer anställda. Administrativ tjänst upphandlas 
från Tandläkarförbundet. Pia Kollin sköter alla förekommande uppgifter, varav ingår kontakt 
med sökande både för insamlande av information och för stöd och hjälp till den sökande samt 
administrera kapitalförvaltning.  

Verksamheten 
Enligt stiftelsen STFs Kamrathjälp får bidrag lämnas enligt följande föreskrift: 

”Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp har: 
I första hand till uppgift att lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj 
som oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål.  
I andra hand får understöd lämnas till långvarigt arbetslös tandläkare för 
omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös tandläkare för dennes deltagande i 
efterutbildning i syfte att upprätthålla yrkeskunskaperna. 
I tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande tandläkarstuderande.” 

Bidrag och lån till destinatärer från Stiftelsen STFs Kamrathjälp har under året varit ca 
1 900 000 kr och antalet mottagare 32 personer.  

I början av året fattade Kammarkollegiet beslut om att Änke- och pupillkassans kapital får 
förbrukas helt och hållet, sedan kan hjälpfondsnämnden ansöka om att stiftelsen avslutas. 

Bidrag till destinatärer från Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa 
har under året varit ca 250 000 kr och antalet mottagare 10 personer.  

Information om stiftelsernas verksamhet 

Stiftelsen arbetar aktivt på olika sätt med att sprida information och kunskap om 
Kamrathjälpens stöd och målgrupper. Styrelseledamöter och tjänsteman informerar vid olika 
sammanhang om stiftelsen så ofta tillfälle ges.  
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Stockholm den 11 februari 2021 
 
Margaretha Lindqvist  Ylva Aminoff Daniel Halpern 
 
 
Lena Strimling  Lars Ekdahl 
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Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

2020 2019 2018 2017 2016
Huvudintäkter (Mkr) 25,3 47,0 40,7 19,2 19,7 
Årets resultat (Mkr) -2,0 1,6 0,3 -0,7 0,7 
Soliditet (%) 92 87 83 27 70 

Grundkapital Stödfond Ändamåls-
bestämda 

medel

Balanserat 
kapital

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 000 11 773 192 30 780 151 -720 532 1 564 374 44 397 185
Disposition enligt förbundsmöte 1 564 374 -1 564 374 0
Gåvor 0
Ianspråktaget -3 500 497 3 500 497 0
Årets resultat -1 973 261 -1 973 261

Belopp vid årets utgång 1 000 000 11 773 192 27 279 654 4 344 339 -1 973 261 42 423 925

Till förbundsmötets förfogande står följande medel

Balanserat resultat 4 344 339
Årets resultat -1 973 261

2 371 078
Förbundsstyrelsen föreslår att 

till balanserat resultat överföres 2 371 078

Den händelse som påverkat verksamheten mest är utbrottet av pandemin i mars. Hela verksamheten har fått ställa om och 
kursverksamheten har fått ställa in större delen av verksamheten. Även arbetet med förbundets demokratiska processerna 
såsom förbundsmöte, styrelsearbete och valberedningens arbete har fått ställas om till digitala arrangemang.

Sveriges Tandläkarförbund med säte i Stockholm är den odontologiska professionens organisation, där förbundets ändamål 
är att tillvarata och utveckla medlemmarnas professionella intressen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 

Verksamheten

Främjandet av ändamålet

Förbundet arbetar brett med frågor som ligger i medlemmarnas intresse som, utbildning, forskning, tandvårdens 
personalförsörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården. Under året har förbundet bland annat svarat på flera utredningar och 
remisser syfte att tillvarata medlemmarnas intresse. Förbundet har under 2020 ökat synligheten och räckvidden i media 
kraftigt genom att finnas med i dagstidning och kvällstidningar med redaktionellt material och debattartiklar samt deltagit i 
intervjuer i TV och radio.

Eget kapital

Förslag till resultatdisposition i Sveriges Tandläkarförbund

Flerårsöversikt

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Resultat och ställning
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Not 2020 2019

Medlemsavgifter 9 400 000 9 400 000
Nettoomsättning 1 14 759 338 35 966 488
Övriga rörelseintäkter 1 135 074 1 586 966
Summa rörelseintäkter 25 294 412 46 953 454

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader -13 117 347 -26 199 522
Personalkostnader 2 -14 998 990 -18 435 545

-172 131
-194 394

Summa rörelsekostnader -28 288 468 -44 829 461

-2 994 056 2 123 994

Finansiella poster

1 171 558 472 943
321 275

-135 -1 577
Summa finansiella poster 1 171 744 471 641

-1 822 312 2 595 635

-1 822 312 2 595 635

Skatter
-150 949 -1 084 982

Justering tidigare års skatt 0 53 721

-1 973 261 1 564 374Årets resultat

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Resultat före finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgågnar

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
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Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
3 0 93 597

Bostadsrättslägenhet 4 400 000 400 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 400 000 493 597

Inventarier, verktyg och installationer 5 102 887 181 420
Summa materiella anläggningstillgångar 102 887 181 420

Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag 6 100 000 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 40 800 935 41 651 157
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 900 935 41 751 157
Summa anläggningstillgångar 41 403 821 42 426 175

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 732 346 2 354 549
Fordringar hos koncernföretag 8 0 2 033 765
Övriga fordringar 1 328 358 601 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 110 252 1 192 637
Summa kortfristiga fordringar 3 170 956 6 182 186

Kassa och bank
Kassa och bank 1 521 288 2 179 478
Summa kassa och bank 1 521 288 2 179 478

Summa omsättningstillgångar 4 692 244 8 361 664

SUMMA TILLGÅNGAR 46 096 066 50 787 838

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

BALANSRÄKNING

Webbsystem
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Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

44 397 186 42 887 812
Gåvor 0 0
Ianspråktaget 0 -55 000

-1 973 261 1 564 374
42 423 925 44 397 186

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 194 569 1 558 551
Skatteskuld 61 061
Övriga  skulder 290 756 379 119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 186 815 4 391 922
Summa kortfristiga skulder 3 672 140 6 390 653

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 096 066 50 787 838

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

BALANSRÄKNING

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat
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Antal år
Immateriella anläggningstillgångar

Webbsystem 5
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

NOTER

Avskrivningar 

6 (9)



Not 1 Nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form

2020 2019
Kursintäkter 9 258 312 30 470 984
Administrativ service 2 723 832 2 675 676
Administrativ service, dotterföretag 1 139 799 1 113 448
Marknadsföringsavtal 1 637 395 1 706 380

14 759 338 35 966 488

Not 2 Medelantalet anställda 2020 2019
Medelantalet anställda uppgår till 16 17

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 467 987 467 987
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 467 987 467 987

Ingående ackumulerade avskrivningar -374 390 -280 792
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 0 0
- avskrivningar -93 597 -93 597
Utgående ackumulerade avskrivningar -467 987 -374 390

Redovisat värde 0 93 597

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 400 000 400 000
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 000 400 000

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 869 919 903 059
Årets förändringar
- inköp 0 120 556
- försäljningar och utrangeringar -236 344 -153 695
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 633 575 869 919

Ingående ackumulerade avskrivningar -688 499 -741 397
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 236 344 153 695
- avskrivningar -78 534 -100 796
Utgående ackumulerade avskrivningar -530 689 -688 499

Redovisat värde 102 886 181 420

Not 3 Webbsystem

Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

I bruttoresultatet ingår nettoomsättning med

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Not 4 Bostadsrättslägenhet
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Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1

Ingående ackumulerade uppskrivningar 99 999 99 999
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivning 99 999 99 999

Redovisat värde 100 000 100 000

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 41 727 205 38 132 737
Årets förändringar
- inköp 31 559 045 16 020 453
- försäljningar och utrangeringar -32 409 267 -12 425 986
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 876 983 41 727 205

Ingående ackumulerade nedskrivningar -76 048 -76 048
Årets förändringar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -76 048 -76 048

Redovisat värde 40 800 935 41 651 157

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 033 765 2 578 946
Årets förändringar -2 033 765 -545 181
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 033 765

Redovisat värde 0 2 033 765

Not 9 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

2020-12-31 2019-12-31
Belopp vid årets ingång 30 780 151 30 835 151
Tillkommande gåvor 0 0
Årets användning -3 500 497 -55 000
Belopp vid årets utgång* 27 279 654 30 780 151

* Ändamålsbestämda medel ingår i det egna kapitalet. De fonder som ingår är:

Fond för Tandhälsobefr. insatser 201 220
STF 100-års fond 103 711
Fortbildningsr. Utv.fond 26 974 723
Totalt: 27 279 654

Medel tas ur Fortbildningsrådets utvecklingsfond för att täcka årets underskott i fortbildningsverksamheten.

Not 10 Ställda säkerheter och eventualitetsförpliktelser

Not 6 Andelar i koncernföretag

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Förbundet har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har förbundet inga eventuella 
förpliktelser.

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
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Sveriges Tandläkarförbund
802003-4248

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Stockholm 2021-04-23

Chaim Zlotnik Urban Alsenmyr
Ordförande

Per Vult von Steyern Patrik Andrén

Gunilla Carlsson Peter Schulz

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse och vår granskningsrapport har lämnats 2021-

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Martin Artman Roland Svensson
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 fortsatt kommer få en mycket negativ effekt på förbundets 
resultat och verksamhet under nya året, men att styrelsen inte kan bedöma hur stor. Framför allt är det 
kursverksamheten som drabbas av inställda och uppskjutna kurser.  Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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E-mail invitation sent to patrik.andren@tandlakarnaandren.se
2021-05-06 14:05:16 CEST,

 

Clicked invitation link Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:08:07 CEST,IP address: 83.241.243.22

 

Document viewed by Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:08:07 CEST,IP address: 83.241.243.22

 

Document signed by Chaim Josef Zlotnik
Birth date: 16/02/1963,2021-05-06 14:09:09 CEST,

 

Clicked invitation link Gunilla Carlsson
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Document viewed by Gunilla Carlsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.91 Mobile Safari/537.36,2021-
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Clicked invitation link Peter Schultz
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
15:27:34 CEST,IP address: 217.78.25.100

 

Document viewed by Peter Schultz
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
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Document signed by PETER SCHULZ
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Clicked invitation link Roland Svensson
Amazon CloudFront,2021-05-06 18:47:39 CEST,IP address: 217.209.6.42

 

Document viewed by Roland Svensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.51,2021-05-06 18:52:39 CEST,IP address: 217.209.6.42

 

Clicked invitation link Urban Alsenmyr
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-06 19:05:40 CEST,IP address: 90.231.48.188

 

Document viewed by Urban Alsenmyr
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-06 19:05:41 CEST,IP address: 90.231.48.188

 

Document signed by URBAN ALSENMYR
Birth date: 16/04/1961,2021-05-06 19:06:23 CEST,

 

Clicked invitation link Per Vult von Steyern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-07 08:50:30 CEST,IP address: 213.89.99.61

 

Document viewed by Per Vult von Steyern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-07 08:50:30 CEST,IP address: 213.89.99.61
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Clicked invitation link Patrik Andrén
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-07
09:19:18 CEST,IP address: 194.132.239.130
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Clicked invitation link Stefan Norell
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Edg/90.0.818.56,2021-05-12 08:49:43 CEST,IP address: 88.131.44.131
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till förbundsmötet i Sveriges Tandläkarförbund STF 
Org.nr. 802003-4248 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Tandläkarförbund STF för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den 
auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalde 
revisorernas ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av rapporten Verksamheten 2020 
som vi inhämtade före datum för denna revisionsberättelse. Det är 
styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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De förtroendevalde revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Sveriges Tandläkarförbund STF för år 
2020. 

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 

 

Stefan Norell 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

Roland Svensson  Martin Artman 

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
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Sent by Susanna Johansson

Signing parties

Martin Artman martin.artman@icloud.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Roland Svensson roland.svensson@tandlakarforbundet.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Stefan Norell stefan.norell@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to martin.artman@icloud.com
2021-05-12 08:42:34 CEST,

 

E-mail invitation sent to roland.svensson@tandlakarforbundet.se
2021-05-12 08:42:34 CEST,

 

E-mail invitation sent to stefan.norell@se.gt.com
2021-05-12 08:42:34 CEST,

 

Clicked invitation link Stefan Norell
Amazon CloudFront,2021-05-12 08:52:37 CEST,IP address: 88.131.44.131

 

Document signed by STEFAN NORELL
Birth date: 26/05/1962,2021-05-12 08:53:27 CEST,

 

Clicked invitation link Martin Artman
Amazon CloudFront,2021-05-12 09:38:23 CEST,IP address: 90.235.116.179

 

Document signed by MARTIN ARTMAN
Birth date: 24/11/1958,2021-05-12 09:41:05 CEST,

 

E-mail invitation sent to roland.svensson@tandlakarforbundet.se
2021-05-14 17:41:39 CEST,

 

E-mail invitation sent to roland.svensson@tandlakarforbundet.se
2021-05-17 09:17:16 CEST,

 

Clicked invitation link Roland Svensson
Amazon CloudFront,2021-05-17 12:48:30 CEST,IP address: 217.209.6.42

 

Document signed by ROLAND SVENSSON
Birth date: 19/04/1951,2021-05-17 12:49:16 CEST,
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Om inte annat anges så redovisas alla belopp i kronor (kr).

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

2020
Styrelsen för Tandläkarnas Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

ÅRSREDOVISNING



2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (Mkr) 10,6 10,6 11,3 12,4 
Resultat efter finansnetto (Mkr) 3,2 0,0 -0,5 0,9 
Soliditet. Justerat EK/TK (%) 65 39 41 51 
Balansomslutning (Mkr) 7,4 7,3 7,2 6,5 

Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 799 664 -58 516 2 861 148
Disposition av föregående års resultat -58 516 58 516 0
Utdelning 0
Årets resultat 1 973 277 1 973 277

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 741 148 1 973 277 4 834 425

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande vinstmedel

Balanserat resultat 2 741 148
Årets resultat 1 973 277

4 714 425
Disponeras så att 

i ny räkning överföres 4 714 425

Förändring Eget kapital

Förslag till resultatdisposition

Flerårsöversikt

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultat och ställning

Året har präglats mycket av pandemin orsakad av covid-19. Bolaget tappade en del intäkter när pandemin bröt ut, men klarade sig 
sedan realtivt bra. Under året såldes en bostadsrättslägenhet och ett nytt annonsformat togs fram i form av en "nativebilaga".

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Tandläkarförbund (802003-4248).

Bolaget är framställningssamordnare för Tandläkarförbundets medlemstidning "Tandläkartidningen". Verksamheten består av 
layout, tryckning och distribution av tidningen. Under året har 12 utgåvor av tidningen framställts.

Under året har pandemins utbrott haft stor påverkan på intäkterna och arbetetet. Annonsintäkter är den största intäktsposten. Den 
största finaniella risken i bolaget är att annonsörerna väljer andra kanaler. Trenden i tidningsbranschen är minskande annonsering 
i tryckta medier. Tandläkartidningen har klarat sig relativt bra. En bidragande anledning bör vara den starka marknadsställningen 
då tidningen når i princip alla tandläkare i Sverige. Dessutom har tidningen i samarbete med den annonssäljande partnern 
utvecklat digitala annonser, platsannonser och nytt formt som "nativebilaga".  De nya kanalerna har mött nedgången i print relativt 
bra.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 
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Not 2020 2019

Nettoomsättning 10 619 956 10 628 366
Övriga rörelseintäkter 0 0
Summa rörelseintäkter 10 619 956 10 628 366

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 1 -2 345 987 -3 800 872
Övriga externa kostnader -8 209 981 -6 866 346

-23 732 -25 869
Summa rörelsekostnader -10 579 701 -10 693 087

40 255 -64 721

Finansiella poster

3 238 812 0
5 423 11 473

-4 994 -5 268
Summa finansiella poster 3 239 241 6 205

3 279 496 -58 516

Bokslutsdispositioner
-795 000
-795 000 0

2 484 496 -58 516

Skatter
-511 219 0

1 973 277 -58 516

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

RESULTATRÄKNING

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat före finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Förändring av periodiseringsfonder

Årets resultat

Resultat efter finansiella poster

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat
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Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
2 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 71 197 94 930
Summa materiella anläggningstillgångar 71 197 94 930

Finansiella anläggningstillgångar  
Bostadsrätt 4 0 1 561 188
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 561 188

Summa anläggningstillgångar 71 197 1 656 118

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 855 482 2 203 723
Skattefordran 0 399 502
Övriga fordringar 5 117 022 62 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 094 22 489
Summa kortfristiga fordringar 1 064 598 2 688 382

Kassa och bank
Kassa och bank 6 249 946 2 983 536
Summa kassa och bank 6 249 946 2 983 536

Summa omsättningstillgångar 7 314 544 5 671 918

SUMMA TILLGÅNGAR 7 385 742 7 328 036

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

BALANSRÄKNING

Webbsystem
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Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
6 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000
120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 741 148 2 799 663

1 973 277 -58 516
4 714 425 2 741 147

Summa Eget kapital 4 834 425 2 861 147

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 7 795 000 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kund 747 029 777 046
Leverantörsskulder 29 860 356 044
Skuld koncernbolag 0 2 033 766
Övriga  kortfristiga skulder 8 417 418 204 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 562 009 1 095 144
Summa kortfristiga skulder 1 756 317 4 466 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 385 742 7 328 036

Årets resultat

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

BALANSRÄKNING

Aktiekapital
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Tillämpade avskrivningstider                                                                                           Antal år
Immateriella anläggningstillgångar

Webbsystem 5
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

NOTER

Avskrivningar 
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Not 1 Medelantalet anställda 2020 2019
Medelantalet anställda uppgår till 2 3

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 429 750 429 750
Årets förändringar
- inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 429 750 429 750

Ingående ackumulerade avskrivningar -429 750 -429 750
Utgående ackumulerade avskrivningar -429 750 -429 750

Redovisat värde 0 0

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 192 970 74 308
Årets förändringar
- inköp 0 118 662
- försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 970 192 970

Ingående ackumulerade avskrivningar -98 040 -72 172
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar 0 0
- avskrivningar -23 732 -25 869
- Återföring avskrivning försäljningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -121 773 -98 040

Redovisat värde 71 197 94 930

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 1 561 188 1 561 188
Årets förändringar -1 561 188 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 561 188

2020-12-31 2019-12-31
Skattekonto 117 022 62 668

Bolaget är ett helägt dotterbolag tll Sveriges Tandläkarförbund (802003-4248)
Bolagets säte är Stockholm.

Antal aktier 1 000 st. med ett kvotvärde på 100 kr.

Not 4 Bostadsrätt

Not 6 Aktiekapital

Not 2 Webbsystem

Tandläkarnas Service AB
556154-8347

Not 5 Övriga fordringar

Not 3 Inventarier
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Tandläkarnas Service AB
556154-8347

2020-12-30 2019-12-31
Periodiseringsfond tax 2021 795 000 0

795 000 0

2020-12-31 2019-12-31
Skatteskuld 182 671 5 458
Moms 187 434 147 527
Källskatt personal 47 313 51 903

417 418 204 888

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Semesterlöner 165 176 195 327
Löneskatt pensionskostnader 42 622 339 542
Arbetsgivaravgifter 40 150 39 881
Övriga 314 061 520 394

562 009 1 095 144

Not 10 Ställda säkerheter och eventualitetsförpliktelser

Not 7 Periodiseringsfond

Not 8 Övriga kortfristiga skulder

Företaget har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventuella förpliktelser.
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Tandläkarnas Service AB
556154-8347

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Stockholm 2021-

Chaim Zlotnik Peter Schulz
Ordförande

Urban Alsenmyr Gunilla Carlsson

Patrik Andrén Per Vult von Steyern

Jenny Måhlgren
Verkställande direktör

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse och vår granskningsrapport har lämnats 2021-

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Martin Artman Roland Svensson
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Styrelsen bedömer att pandemin pga viruset Covid-19 kan komma att få en negativ effekt på företagets resultat och 
verksamhet under nya året, men att styrelsen inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Verification

Transaction ID SyXPO8W_u-S1emPdLWOd
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Sent by Martin Karlgren

Signing parties

Chaim Zlotnik chaim.zlotnik@tandlakarforbundet.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Gunilla Carlsson gunilla.carlsson@norrbotten.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Urban Alsenmyr urban.alsenmyr@regionsormland.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Patrik Andrén patrik.andren@tandlakarnaandren.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Peter Schultz peterschulz@telia.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Per Vult von Steyern per.vult@mau.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Roland Svensson roland.svensson@tandlakarforbundet.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Martin Artman martin.artman@icloud.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Jenny Måhlgren jenny.mahlgren@tandlakarforbundet.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Stefan Norell stefan.norell@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to chaim.zlotnik@tandlakarforbundet.se
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to gunilla.carlsson@norrbotten.se
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to urban.alsenmyr@regionsormland.se
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to patrik.andren@tandlakarnaandren.se
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to per.vult@mau.se
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to peterschulz@telia.com
2021-05-06 14:00:28 CEST,

 

E-mail invitation sent to roland.svensson@tandlakarforbundet.se
2021-05-06 14:00:29 CEST,

 

E-mail invitation sent to stefan.norell@se.gt.com
2021-05-06 14:00:29 CEST,

 



E-mail invitation sent to jenny.mahlgren@tandlakarforbundet.se
2021-05-06 14:00:29 CEST,

 

E-mail invitation sent to martin.artman@icloud.com
2021-05-06 14:00:29 CEST,

 

Clicked invitation link Martin Artman
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:07:46 CEST,IP address: 193.235.16.18

 

Document viewed by Martin Artman
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:07:46 CEST,IP address: 193.235.16.18

 

Clicked invitation link Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:09:36 CEST,IP address: 83.241.243.22

 

Document viewed by Chaim Zlotnik
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-06 14:09:37 CEST,IP address: 83.241.243.22

 

Document signed by MARTIN ARTMAN
Birth date: 24/11/1958,2021-05-06 14:09:51 CEST,

 

Document signed by Chaim Josef Zlotnik
Birth date: 16/02/1963,2021-05-06 14:10:22 CEST,

 

Clicked invitation link Gunilla Carlsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36
Edg/88.0.705.56,2021-05-06 15:07:14 CEST,IP address: 195.196.196.126

 

Document viewed by Gunilla Carlsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36
Edg/88.0.705.56,2021-05-06 15:07:14 CEST,IP address: 195.196.196.126

 

Document signed by Gunilla Katarina Carlsson
Birth date: 05/01/1956,2021-05-06 15:10:58 CEST,

 

Clicked invitation link Peter Schultz
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
15:15:57 CEST,IP address: 217.78.25.100

 

Document viewed by Peter Schultz
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
15:15:58 CEST,IP address: 217.78.25.100

 

Document signed by PETER SCHULZ
Birth date: 26/11/1959,2021-05-06 15:18:10 CEST,

 

Clicked invitation link Jenny Måhlgren
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
15:34:24 CEST,IP address: 81.233.21.225

 

Document viewed by Jenny Måhlgren
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-06
15:34:25 CEST,IP address: 81.233.21.225

 

Document signed by Jenny Elisabet Kristina Måhlgren
Birth date: 09/02/1981,2021-05-06 15:35:02 CEST,
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Clicked invitation link Roland Svensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.51,2021-05-06 18:45:05 CEST,IP address: 217.209.6.42

 

Document viewed by Roland Svensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.51,2021-05-06 18:45:06 CEST,IP address: 217.209.6.42

 

Document signed by ROLAND SVENSSON
Birth date: 19/04/1951,2021-05-06 18:47:26 CEST,

 

Clicked invitation link Urban Alsenmyr
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-06 19:03:57 CEST,IP address: 90.231.48.188

 

Document viewed by Urban Alsenmyr
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-06 19:03:58 CEST,IP address: 90.231.48.188

 

Document signed by URBAN ALSENMYR
Birth date: 16/04/1961,2021-05-06 19:05:03 CEST,

 

Clicked invitation link Per Vult von Steyern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-07 08:49:30 CEST,IP address: 213.89.99.61

 

Document viewed by Per Vult von Steyern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-07 08:49:31 CEST,IP address: 213.89.99.61

 

Document signed by PER VULT VON STEYERN
Birth date: 08/10/1960,2021-05-07 08:50:02 CEST,

 

Clicked invitation link Patrik Andrén
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-07
09:17:34 CEST,IP address: 194.132.239.130

 

Document viewed by Patrik Andrén
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-07
09:17:34 CEST,IP address: 194.132.239.130

 

Document signed by Patrik Mats Andrén
Birth date: 14/10/1971,2021-05-07 09:18:34 CEST,

 

Clicked invitation link Stefan Norell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.56,2021-05-12 08:48:46 CEST,IP address: 88.131.44.131

 

Document viewed by Stefan Norell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
Edg/90.0.818.56,2021-05-12 08:48:46 CEST,IP address: 88.131.44.131

 

Document signed by STEFAN NORELL
Birth date: 26/05/1962,2021-05-12 08:49:12 CEST,

 



1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Tandläkarnas Service AB 
Org.nr. 556154-8347 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tandläkarnas 
Service AB för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Tandläkarnas Service ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till Tandläkarnas Service AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av Sveriges Tandläkarförbunds 
rapport Verksamheten 2020 som jag inhämtade före datum för denna 
revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för den andra informationen. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Tandläkarnas Service AB för år 
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till Tandläkarnas Service AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm                

 

Stefan Norell 

Auktoriserad revisor 
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Sveriges Tandläkarförbund   Lägesrapport jan-sept. 2021 

Verksamheten jan-sept. 
2021 - lägesrapport 
Även 2021 har varit ett märkligt år i spåren av pandemin. Såväl vår kursverksamhet, som 
planeringen av årets Odontologiska Riksstämma, studerandeverksamheten och 
möjligheterna till samverkan både internationellt och nationellt har kraftigt påverkats. 
Förutsättningarna har tvingat fram nya processer, lösningar och kommunikationsvägar 
och arbetet med att analysera vilka nya erfarenheter och kunskaper som vi tar med oss 
in i framtiden pågår överallt i förbundets verksamheter liksom i vår omvärld. 

1. Utbildning
1.1 Grundutbildning 
Sveriges Tandläkarförbund har under året arbetat med den motion om grundutbildning 
som antogs av förbundsmötet 2020. Motionen skrevs av SOL (Riksföreningen för 
tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård) och handlade om att 
stärka kompetensförsörjningen på landets odontologiska lärosäten. Under 2021 har 
förbundet haft möten med SOL för att tydliggöra problembilden. Med avstamp i dessa 
möten har förbundet vid kontakt med beslutfattare påtalat behovet av satsningar på 
odontologisk forskning, eftersom det möjliggör fler anställda forskare som kan undervisa 
på landets tandläkarutbildningar. Detta har skett vid ett flertal tillfällen, bland annat vid 
ett möte med Moderaternas socialkommitté (april), som underlag till regeringens 
Välfärdskommission (maj) och i förbundets remissvar på tandvårdsutredningen När 
behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 
(augusti). Medlemssidorna i Tandläkartidningen nr 5 dedikerades åt odontologisk 
forskning och problematiken kring kompetensförsörjningen vid landets lärosäten. 
Förbundet har också uppmärksammat frågan genom att organisera ett panelsamtal om 
forskning och kompetensförsörjning på årets riksstämma. 

Inom ramen för området grundutbildning lämnade förbundet i januari ett kortfattat svar 
på remissen Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211). 

1.2 Fortbildning 
Tandläkarförbundets kursnämnder annonserade 170 kurser, varav ca 115 tvingades 
ställas in på grund av coronapandemin. Efter ett stort omställningsarbete med att göra 
om fysiska kurser till digitala, lyckades vi genomföra 20 kurser under våren 2021. Av 
höstens kurser, med mestadels fysiska kurser, ser det i nuläget ut som om att ytterligare 
ca 35 kan genomföras. Antalet kursbokningar under året hamnade på ca 1 300 
deltagare, motsvarande summa var ca 835 deltagare för 2020 samt ca 3 000 deltagare 
2019, som kan ses som ett normalår.  

Många av årets diplomkurser var fullbokade. Flera regioner har haft ett generellt 
utbildningsstopp men dispenser gavs från arbetsgivare att deltaga på framför allt 
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diplomkurserna. Dessutom förekommer det att medarbetare på de odontologiska 
lärosäten har nekats 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. 
 
Upplagan av den tryckta kurskatalogen har halverats och skickas inte ut direkt till 
medlemmarna längre, utan bara direkt till samtliga tandvårdskliniker. 
Kostnadsbesparingar, miljöpåverkan samt att det bidrar att styra flödet till vår 
webbokning är skälen till detta. Kurskatalogen gavs ut i mars och i oktober. 
 
Fortbildningen har förbättrat funktionaliteten på webben. Kursverksamheten 
marknadsförs även regelbundet på Tandläkartidningens medlemssidor samt i nyhetsmejl 
och annonser i sociala medier.  
 
Ett arbete med en äldrevårdssatsning i form av en utbildning för undersköterskor inom 
äldreomsorgen har pågått under året. Karlstads kommun, som deltar i ett pilotprojekt, 
är mycket intresserade av ett utbildningsupplägg. Ingående samtal om behov, innehåll 
och form pågår just nu. Planen är att genomföra en första kurs under hösten 2021 om 
pandemin tillåter. 

 
1.3 Vidareutbildning 
Förbundet representeras i Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring 
för tandläkare (ST-rådet) av Gunilla Carlsson, ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom 
sitter förbundets vice ordförande Peter Schulz med i rådet nominerad av 
Privattandläkarna. 

 
1.4 Odontologiska Riksstämman  
Beslutet om att arrangera Odontologiska Riksstämman som fysisk mötesplats togs på 
Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelsemöte den 13 september efter att regeringen och 
Folkhälsomyndigheten släppte på restriktionerna gällande större mötesplatser. 
Riksstämman går av stapeln på Stockholmsmässan den 17-19 november tillsammans 
med utställningen Swedental. 
 
Temat för riksstämman 2021 är ”Tillbaka till framtiden”. Registreringen öppnade den 31 
augusti och anmälningstakten gick något långsammare jämfört med åren 2018 och 
2019. I entrébiljetten ingår ett digitalt komplement, Riksstämman Play, som innehåller 
filmer från ämnes- och specialistföreningar som delar med sig av sin expertkunskap. Det 
digitala materialet innefattar också förinspelade forskningsrapportpresentationer.  
I det vetenskapliga programmet finns en strimma med ”Forskning i fokus”, en handfull 
forskningsbaserade föreläsningar. Detta är en integrering mellan Svenska Tandläkare-
Sällskapets forskningskonferens och riksstämman. Nytt för året är Lab-Day som 
presenteras under fredagen med tandteknikernas egna program, ett samarbete mellan 
Svenska Tandteknikerförbundet och Svenska Tandläkare-Sällskapet. Future Lab som 
etablerades 2018 finns på plats även i årets evenemang. Ytan är belägen i A-hallens 
utställningsdel och innehållet erbjuder Dialogscen, digital Posterutställning, 
Myndighetstorg och Greenroom som ger möjlighet till avskilda möten med till exempel 
ämnesföreningarna och forskare. Den 17 november håller Svenska Tandläkare-
Sällskapet sin traditionsenliga invigning med prisutdelningar och gästföreläsare. 
Registreringen till riksstämman hålls öppen till den 1 november 2021.  
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2. Forskning  
 
Tandläkarförbundet stödjer och samverkar med Svenska Tandläkare-Sällskapet för att 
främja svensk odontologisk forskning. Medlemmarna kan följa forskningens utveckling i 
förbundets tidning, på hemsidan och i fortbildningen. Förbundsstyrelsen har uttalat en 
tydlig fördelning av ansvaret för forskningen mellan Sveriges Tandläkarförbund och 
Svenska Tandläkare-Sällskapet där förbundet ansvarar för de forskningspolitiska 
frågorna och Sällskapet för de renodlade forskningsfrågorna. 
 
Förbundet har också uppmärksammat frågan om forskningens finansiering genom 
arbetet med SOL:s motion om kompetensförsörjningen på landets lärosäten (se 
avsnittet om grundutbildning ovan). 

 
3. Personalförsörjning 
 
Förbundet har verkat för att förbättra kompetensförsörjningen på landets odontologiska 
lärosäten genom arbetet med SOL:s motion till förbundsmötet 2020 (se avsnittet om 
grundutbildning ovan). 
 
I februari deltog förbundet i ett möte med Sveriges Tandhygienistförening för att tala 
om kompetensförsörjning inom tandvårdens yrken. 
 
Under hösten besvarade förbundet frågor från Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 
inför deras bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvården och tandvården, som kommer att publiceras våren 2022. 
 
I september medverkade förbundets ordförande på ett seminarium organiserat av det 
Nationella vårdkompetensrådet på temat hur coronapandemin har påverkat olika 
yrkesgrupper inom vården. 
 
Under hösten bidrog förbundet med material till Sacos produkter ”Yrken A-Ö” och 
”Framtidsutsikter”, vilka båda har till syfte att underlätta blivande studenters 
utbildningsval. 
 
Under året bidrog förbundet också med underlag till Sacos representant i 
referensgruppen för regeringens Välfärdskommission, som bildades i början av året. Ett 
av Välfärdskommissionens prioriterade områden är en ”hållbar kompetensförsörjning 
och god arbetsmiljö i välfärdssektorn”. 

 
4. Material, produkter och metoder 
 
Sveriges Tandläkarförbund deltar i CED:s Working group Dental Materials Medical 
Devices, där frågor kring dentala material och andra medicintekniska produkter 
hanteras. CED är den europeiska tandläkarsammanslutningen Council of European 
Dentists (se även avsnittet 10 nedan om internationell samverkan). Förbundets 
representant i arbetsgruppen är Hans Göransson. Verksamheten bedrivs för närvarande 
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i huvudsak digitalt samt genom tjänstemännen på Brysselkontoret. Arbetsgruppen har 
haft två digitala möten och i övrigt arbetat mycket via mejlkontakter. Under året har 
arbetet haft fokus på framför allt två områden, införandet av den nya Medicintekniska 
förordningen som trädde i kraft som lag i hela EU 26 maj i år och de konsekvenser det 
kan ha för klassificering av olika dentala material i CE-märkningssystemet och arbetet 
kring amalgamhanteringen inom EU, nedfasning eller utfasning. I stort samma 
fokusfrågor som under 2020.  
 
I standardiseringsarbetet i SIS/TK 327 Tandvård och TK 340 Biologisk säkerhet för 
medicintekniska produkter deltog som Sveriges Tandläkarförbunds representant docent 
Ulf Örtengren. I SIS/TK 327 Tandvård deltar Ulf både som expert och är också sedan 
2006 gruppens ordförande. TK 327 handhar alla standardiseringsärenden som omfattar 
medicintekniska produkter som används inom tandvården vilket reflekteras av de ca 180 
standarder som finns inom området. En stor del av verksamheten är således inriktad 
mot revision av samt utarbetande av nya standarder. Gruppen består av medlemmar 
från universitet, landsting, dentalföretag samt andra intresseorganisationer. 
Verksamheten har under 2021, precis som 2020, präglats av den rådande Covid-19-
situationen. Alla fysiska möten, nationella som internationella har till dags ställts in och 
ersatts med internetbaserade sammankomster (Zoom). Nationellt har gruppen till dags 
dato haft tre kommittémöten. Till det första mötet, vilket hölls i mars, bjöds också 
representanter från de andra nordiska ländernas tekniska standardkommittéer för 
medicintekniska produkter inom tandvården in. Detta för att skapa kontakter och stärka 
det nordiska samarbetet avseende dessa produkter. Det är väsentligt eftersom vi har ca 
180 olika standarder att bevaka. Vid detta möte deltog därför representanter även från 
Norge och Finland. Mötet som till stor del diskuterade den nya MDR samt hur vi bättre 
ska kunna påverka det internationella arbetet gemensamt var mycket inspirerande. 
Samtliga var överens om att en gång per år ha ett möte för att kunna diskutera frågor av 
gemensamt intresse.  
 
Hittills under 2021 har den tekniska kommittén 327 Tandvård arbetet med och fastställt 
ca ett 30-tal standarder. Det av Sverige utarbetade förslag till ny standard inom området 
”material för indirekt och direkt pulpöverkappning” har på grund av rådande situation ej 
kunnat arbetas med som tänkt. Dock räknar vi med att under kommande år ha ett 
förslag att diskutera vid det fysiska ISO-mötet i Berlin hösten 2022. Om ekonomin tillåter 
kommer troligen också Sverige att få sekretariatet för detta arbete vilket skulle vara 
positivt. I övrigt arbetar gruppen med rekrytering och spridning avseende kunskap och 
nyttan av standarder, något som, liksom tidigare är än mer väsentligt med anledning av 
implementeringen av nya medicintekniska regelverket MDR 745/2017 från maj 2021. 
Revision av de harmoniserade EN-standarderna 1639-42 kommer också troligen att 
påbörjas på CEN-nivå inom kort. Gruppen deltog i slutet av augusti i ett flertal 
arbetsgrupps- och plenarmöten vid ISO/TC 106 internetbaserade konferens. Som 
tidigare rapporterats kommer snart också en ny standard avseende krav för ögonskydd 
vid ljushärdning. 
 
I SIS/TK 340 biologisk säkerhet för medicintekniska produkter deltar Sveriges 
Tandläkarförbund också genom Ulf Örtengren. I denna grupp, bestående av flera olika 
intressenter från både företag och myndigheter, är Ulf Örtengren medlem som expert. 
Gruppen arbetar med samtliga delar av standarderna 10993 del 1-22. Under året har 
gruppen haft ett internetbaserat möte också det med representanter från de nordiska 
länderna, i detta fall Norge och Danmark förutom Sverige. Det som främst diskuteras i 
dagsläget är revisionen av de delar av 10993 som omhandlar biologisk riskvärdering (del 
17 och 18). Även det fortsatta arbetet med utarbetande av ersättning för djurförsök när 
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det gäller allergiska reaktioner mot medicintekniska produkter finns i fokus. Arbetet är 
som tidigare en följd av hårdare krav både från EU via nya MDR men också från FDA. 
Liksom tidigare finns dock problem eftersom de olika parterna internationellt har lite 
olika intressen i processen. Arbetet inom bägge dessa fokusområden kommer att fortgå 
under nästa år. 

 
5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete 

och etik 
 
I april träffade förbundet tillsammans med Tjänstetandläkarna en representant för 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att tala om det ökande antalet 
tandläkarlegitimationer som dragits tillbaka år 2020 (15 fall av delegitimering år 2020 
jämfört med sju fall år 2019). Det diskuterades också vad Sveriges Tandläkarförbund kan 
göra för att stävja denna utveckling. Att upprätthålla den etiska diskussionen, att 
understryka vikten av högt ställda krav för legitimering samt att diskutera möjliga former 
för en mer reglerad fortbildning var några av förslagen som nämndes. 
 
Förbundet har under året deltagit i olika sammanhang inom området e-hälsa. I mars 
deltog förbundsordförande på Rådslaget för Vision e-hälsa 2025. 
Samverkansorganisationen för Vision e-hälsa 2025 består av politiska företrädare och 
tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. I april träffade 
förbundsordförande och kansliet Statskontoret inom ramen för deras 
uppföljningsarbete av Vision e-hälsa 2025. Fokus för samtalet var hur förbundet 
uppfattade styrningen av och organisationen för Vision e-hälsa samt digitaliseringen 
inom vård och socialtjänst i stort. 
 
Sveriges Tandläkarförbund sitter också med i referensgruppen för  
Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10). Utredningen ska kartlägga 
informationsflöden och ansvar för förskrivning samt expediering av elektroniska recept 
(e-recept) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förbundet har 
deltagit vid två referensgruppsmöten, ett i juni och ett i september. 
 
Genom Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bevakas etiska frågor inom tand-
vården. Tandläkarförbundets etikkommitté genomförde t.o.m. september månads 
utgång fem träffar och deltog på förbundsstyrelsens möte i juni för att diskutera 
förslagen om att införa etiska principer i tandvårdslagen i tandvårdsutredningen När 
behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). 
Etikkommittén bidrog också med underlag till förbundets remissvar på 
tandvårdsutredningen rörande de etiska principerna. 
 
Etikkommittén har under året arbetat med och färdigställt ”Etikkortleken”; en kortlek 
med etiska dilemman kopplat till tandvården. Tanken är att kortleken kan bidra till den 
etiska diskussionen ute på arbetsplatserna. Kortleken kommer att lanseras i samband 
med årets riksstämma. 
 
I mars var det planerat att Etikdagen 2021, som organiseras av förbundets Etikkommitté, 
skulle äga rum i Stockholm. På grund av Covid-19-pandemin ställdes dagen in. En 
förkortad version av Etikdagens seminarier kommer att hållas under årets riksstämma. 
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Temat för seminarierna är ”Civilkurage och visselblåsning i tandvården”, som alltså 
kommer att belysas ur olika perspektiv. 

 
6. Medlemsstöd 
 
Kamrathjälpen har normalt cirka fyra styrelsemöten per år, under 2021 har det hittills 
genomförts fyra möten och två till är planerade. Det är en jämn ström av ansökningar 
och som ofta en topp i början av höst- respektive vårtermin när studenterna på 
grundutbildningen hör av sig om studiestöd. Änke- och pupillkassan fick i mars 2020 
beslut från Kammarkollegiet att kapitalet får användas till målgruppen tills det tar slut 
och sedan kan stiftelsen upphävas. Det finns kvar medel att använda under 2021 men 
troligen tar det slut under detta år.  
 
Kollegastödsnätverket har som vanligt varit behjälpliga för att stötta medlemmar som 
varit oroliga och behövt ett bollplank.  

 
7. Oral hälsa  
 
Sveriges Tandläkarförbund lämnade i augusti in sitt remissvar på tandvårdsutredningen, 
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). 
En stor del av årets verksamhet har handlat om förberedelser inför presentationen av 
utredningen i mars och om att utvärdera utredningens förslag efter det att den 
presenterats. 
 
I januari genomförde kansliet sonderingsmöten med alla riksföreningar förutom 
Studerandeföreningen i syfte att kartlägga gemensamma ställningstaganden när det 
gäller jämlik tandhälsa. Utifrån sonderingsmötena producerade kansliet tre kortfilmer på 
temat jämlik tandhälsa. Filmerna publicerades på förbundets hemsida och i sociala 
medier under februari. Här är länkar till filmerna. 
https://youtu.be/4HGH27FO0hQ 
https://youtu.be/iERbDkg1DuI 
https://youtu.be/oLVcRkhXW4c 
 
I mars skrev förbundet en replik på den debattartikel i Dagens Nyheter där regeringens 
särskilda utredare beskrev några av förslagen i utredningen. I mars skrev förbundet 
också en debattartikel om utredningens förslag som publicerades i Östersundsposten. 
Artikeln undertecknades av förbundets ordförande. 
 
I april träffade förbundet representanter för Moderaternas interna socialkommitté för 
att ge förbundets syn på utredningen samt att ge förslag och tankar om hur förbundet 
ser på tandvårdens organisering. 
 
I april skickade förbundet ut en enkät till riksföreningarnas medlemmar. I enkäten 
ställdes några övergripande frågor om vad som var positivt och negativt med förslagen i 
utredningen. En öppen fråga om hur tandvården bör organiseras för att uppnå jämlik 
tandhälsa ställdes också. Resultatet av undersökningen harmoniserade väl med 
förbundets remissvar och presenteras på förbundets hemsida i oktober. 
 

https://youtu.be/4HGH27FO0hQ
https://youtu.be/4HGH27FO0hQ
https://youtu.be/iERbDkg1DuI
https://youtu.be/iERbDkg1DuI
https://youtu.be/oLVcRkhXW4c
https://youtu.be/oLVcRkhXW4c
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Under våren bevakade förbundet också andra intresseföreningars arbete med 
tandvårdsutredningen. Förbundet deltog bland annat på seminarier organiserade av 
Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF) och Privattandläkarna. 
 
Delvis som en uppföljning av utredningen och av förbundets remissvar kommer 
förbundet att organisera ett panelsamtal på årets riksstämma, där representanter för 
olika politiska partier har möjlighet att delge sin syn på framtidens tandvård. 
 
Under året har förbundet också uppmärksammat och arbetat med äldres tandhälsa, och 
då främst den grupp äldre som bor hemma - men med någon form av hemtjänst. I 
Senioren skrev förbundet en debattartikel med ett förslag på införandet av 
munhälsoombud och medicinskt ansvarig tandvårdsperson (MAT) inom äldreomsorgen 
över hela Sverige. Lokala initiativ finns, men det saknas en systematik när det gäller de 
sköra äldres tandhälsa. Artikeln publicerades i februari och skrevs under av förbundets 
ordförande. 
 
Förbundet uppvaktade också sekretariatet för utredningen om en äldreomsorgslag (dir. 
2020:142). I juni träffade förbundets kansli utredningens huvudsekreterare för att påtala 
vikten av att även se till tandhälsan när en äldreomsorgslag utformas. Eftersom Sveriges 
Tandläkarförbund inte hade inkluderats som medlem i utredningens referensgrupp för 
vårdprofessioner har förbundet fortsatt att uppvakta utredningen. Förbundet har under 
hösten också kontaktat bland annat Pensionärernas riksorganisation (PRO), som också 
sitter med i utredningens referensgrupper, för att på så sätt uppmärksamma tandhälsan.  
 
Kunskap och kvalitet är en kunskapsserie som innehåller råd och regler som gäller för 
tandvården. Skriften Tobaksprevention ingår i serien och togs fram av Sveriges 
Tandläkarförbund 2008 som en medlemsförmån. Sedan dess har 
Tobakspreventionsdelen reviderats 2012, 2018 och nu 2021 har den fjärde 
uppdateringen skett. Denna gång har uppdateringen gjorts i samarbete med Sveriges 
Tandhygiensistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet samt Tandvård mot Tobak. 
Dessa föreningar kommer också kunna erbjuda sina medlemmar denna förmån, att få 
tillgång till skriften Tobaksprevention som pdf samt att några exemplar trycks för att 
fungera som profilprodukter vid exempelvis mässor eller seminarier. 
 
Sveriges Tandläkarförbund höll sig uppdaterad inom tobaksfrågan och andra viktiga 
folkhälsofrågor bland annat genom sin medverkan i det svenska NCD-nätverket och den 
så kallade tobaksgruppen (Tandvård mot Tobak, Svenska Tandsköterskeförbundet, 
Sveriges Tandhygienistförening).  
 
I mars undertecknade Sveriges Tandläkarförbund initiativet Folkhälsa för alla. Ett 
initiativ taget av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden, vilka också skrev en debattartikel 
som publicerades i Aftonbladet riktad till regeringen ”54 organisationer: Besluta om 
nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor”. Artikeln 
undertecknades av alla organisationer som skrivit under initiativet, därav 
Tandläkarförbundets ordförande. 
 
I april medverkade Sveriges Tandläkarförbund i programmet i Tandvård mot Tobaks 
konferens ”Tackla Tobak i Tandvården 2021. Hur kan vi lägga upp det tobakspreventiva 
arbetet på kliniken? Hur kan vi arbeta med patienterna?” Konferensen belyser 
tandvårdens roll i tobaksfrågan. I juli under den digitala Almedalsveckan medverkade 
förbundet i seminarieprogrammet ”Våra barn behöver skyddande lagar mot nikotin. Hur 
kan dessa lagar bäst utformas?” arrangerat av Tobaksfaktas och Yrkesföreningar mot 
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Tobak. Inom ramen för tobaksområdet lämnade förbundet i september ett kortfattat 
svar på remissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22).  

 
8. Opinionsbildning, information och 

varumärke 
 
Förbundet har kommunicerat utredningen jämlik tandhälsa, genom debattartiklar, 
webbnyheter och intervjuer. Bland annat medverkade förbundsordförande Chaim 
Zlotnik tillsammans med Patrik Andrén, TEV:s ordförande samt kanslichef Jenny 
Måhlgren i podden Blodad tand som leds av Nicole Winitsky. Vad står det egentligen i 
den senaste tandvårdsutredningen? Vad kommer den att betyda för oss som arbetar i 
tandvården och för våra patienter? Vad kan vi påverka? Det var några av frågorna som 
diskuterades i poddavsnittet 49 om tandvårdsutredningen för en jämlik tandhälsa.  
 
Internationella Munhälsodagen ägde rum den 20 mars. World Oral Health Day 
(Internationella Munhälsodagen) instiftades 2008 och arrangeras årligen globalt av 
tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet 
är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, 
regionalt och nationellt.  
 
I Sverige uppmärksammas Munhälsodagen genom Sveriges Tandläkarförbunds 
kampanj. Årets tema var: Var stolt över din mun och ditt leende! Dels skickade 
förbundet ut en broschyr digitalt till mer än 2 000 skolor i Sverige som handlade om 
vikten av att sköta sina tänder och några extra tips med anledning av pandemin. 
Majoriteten av mellanstadieskolorna bjöds in till en tävling där det gällde att filma en 
kortfilm på max 60 sekunder om munhälsa. Priset var en hel veckas fruktranson för en 
klass. Ösbyskolan vann priset med Tuva Quensels kortfilm. I år arrangerade också 
Sveriges Tandläkarförbund en paneldiskussion ”Samtal om munnens och tändernas 
betydelse för självkänslan” på Munhälsodagen. Var går egentligen gränsen 
mellan tandvård och kosmetiska ingrepp? Är gränsen godtycklig eller kristallklar? Hur ser 
behovet av tandreglering ut och varför? Vad säger forskningen? Och hur viktig är 
munnen och leendet i själva verket för välbefinnandet och livskvalitén? Förbundet hade 
bjudit in flera forskare för att få igång ett spännande samtal: Karin Sjögren, tandläkare 
och hälsokommunikatör ledde samtalet om självbilden och munnens betydelse med Jari 
Taghavi, specialisttandläkare i tandreglering, som forskar om betydelsen och behovet av 
tandreglering hos ungdomar, Helena Domeij, forskare vid SBU som kartlagt forskningen 
inom tandvården, Nicole Winitsky som forskar om implantat på unga vuxna, Matilda 
Wurm, psykolog som forskar i hälsopsykologi och berättade om munnens betydelse i 
relation till vår självbild, Monica Barr Agholme, tandläkare och volontär utomlands för 
Operation Smile samt Chaim Zlotnik, förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund. 

Förbundet hade också ett samarbete med Operation Smile en kampanj vid namn 
Operation Smile– Challenge som vände sig till barnfamiljer. Dagliga roliga utmaningar, 
framförda av Tobbe ”trollkarl” Blom skulle på lekfullt sätt bidra till bättra munhälsa. 

Tobbe ”trollkarl” Blom och Olivia Jane Vesprey Jakobsson gör roliga 
tandborstningsutmaningar! Utmaningarna skickades via sms under fem dagar i form av 
korta filmer. 
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Under våren började förbundet att göra storykit-filmer. Exempelvis har 
kursverksamheten marknadsfört sina kurser genom kortfilmer spridna i sociala medier 
(SoMe). Förbundet gjorde bland annat en film som marknadsförde Sveriges 
Tandläkarförbund och dess riksföreningar. Först visade filmen vad som ingår i 
medlemskapet, vad förbundet gör för medlemmarna för att sedan avsluta med de olika 
riksföreningarnas inriktningar. Filmen spreds bland annat via köpt annonsering i SoMe 
den 26 juni och 7 132 personer nåddes av filmen och 4 502 såg klart filmen. Urvalet för 
annonsen var människor med intresse alternativt arbete inom tandvården. 
 
Under sommaren publicerade Dagens Nyheter en granskning kring diskriminering av 
vårdpersonal. Granskningen visade att läkare valdes bort på grund av sitt ursprung. DN 
intervjuade bland annat ordförande Chaim Zlotnik om situationen för tandläkare. 
Granskningen blev till flera artiklar. Efter sommarens olika artiklar i ämnet kallade 
socialminister Lena Hallengren och Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister, 
till sig flera representanter för vårdsektorn för att få en fördjupad bild av situationen. 
Förbundsordförande Chaim Zlotnik deltog på ett möte tillsammans med Susanna 
Magnusson, Kansliledning från Tjänstetandläkarna (Sveriges Tandläkarförbunds 
riksförening för anställda tandläkare) för att ge det fackliga perspektivet och beskriva 
situationen för landets anställda tandläkare.  
 
Under året skickade Sveriges Tandläkarförbund ut omvärldsbevakning, ett nyhetsbrev 
som innehåller både viktig förbundsinformation samt omvärldsnyheter och skickas ut 
regelbundet en gång i månaden. Nyhetsbrevet ”Senaste nytt från förbundet” skickas ut 
3–4 gånger per år, bland annat inför Riksstämman och förbundsmötet. 

 
9. Tandläkartidningen 
 
Tandläkartidningen är Sveriges Tandläkarförbunds medlemstidning och finns både som 
papperstidning med 12 nummer per år, i en mobilapp, på webben och i sociala medier.  
Pandemin påverkade även i år redaktionen, som till stor del har arbetat hemifrån. 
Restriktionerna reducerade tidningens möjligheter att göra reportage och intervjuer 
genom besök på plats och personliga möten och redaktionen fick i stället använda sig av 
digitala möten och telefonintervjuer.  
 
Under året har tidningen sett en ökande trafik till webben och sociala medier, och drygt 
1 000 personer har nu laddat ner tidningens app.  
 
Annonsintäkterna hämtade sig efter pandemitappet 2020 och ligger nu på mer normala 
nivåer, och därutöver syns en stadig ökning av de digitala intäkterna. Utvecklingsarbetet 
fokuserade under 2021 framför allt på hur de intäkterna via digitala kanaler ska fortsätta 
att öka. 
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10. Internationell och nationell 
samverkan 

 
Förbundets deltog under året i ett flertal av Sacos nätverk, bland annat Sacos 
internationella nätverk, Sacos nätverk för samhällspolitiska chefer, Sacos nätverk för 
studentsamordnare och Sacos interna referensgrupp som bevakar regeringens 
Välfärdskommission. Förbundet deltar också i Sacos gruppering för hälsa och sjukvård 
där Tandläkarförbundet var värd för mötet i september. Vid det mötet var Ann-Marie 
Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet, inbjuden för att 
samtala om rådets arbete och för att inhämta synpunkter och förslag från förbunden 
inom Saco hälso- och sjukvård. 
 
Sacos kongress 2017 fattade beslut om att uppdra åt Sacos styrelse att utreda och vid 
behov genomföra förändringar i federationen enligt propositionen Saco i 
framtiden. Sacos styrelse tillsatte därför en framtidsutredning som under ett års tid 
samlat in ett gediget underlag där samtliga förbund, därav Sveriges Tandläkarförbund, 
varit delaktiga.  
 
Under 2021 fortsatte den mer frekventa mötesserien med de nordiska kollegorna som 
under 2020. Att kontinuerligt stämma av läget till följd av pandemin har varit värdefullt. 
Ett formellt möte, även det i digital form, ägde rum i styrelsen för Skandinavisk 
tandläkarförening som hanterar stiftelsen Bensow och Äyröpääs stipendiefond. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den europeiska tandläkarsammanslutningen 
Council of European Dentists (CED). Förbundet besvarade under året ett antal enkäter 
från CED som syftade till att kartlägga hur tandvården i europeiska länder har påverkats 
av utbrottet av covid-19. Förbundet besvarade också CED:s enkäter om fortbildning och 
om tandsköterskor. CED General Meeting hölls digitalt i juni. Mötet i november planeras 
äga rum fysiskt i Bryssel. 
 
Sveriges Tandläkarförbund är medlem i den internationella tandläkarsammanslutningen 
FDI World Dental Federation. Förbundet besvarade under året FDI:s enkät ”Vision 2030 
National Survey”. FDI:s årliga möte hölls digitalt i september. 

 
11. Intern arbetsorganisation 
 
11.1 Förbundet  
Förbundsstyrelsens arbete har under året präglats av arbetet med att, i dialog med 
riksföreningarna, förbereda, analysera gemensamma ståndpunkter och arbeta fram 
remissvar till utredningen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 
tandhälsa (SOU 2021:8).  
 
Styrelsen har genom sin utvecklingsgrupp fört framtidsdiskussioner med målsättningen 
att stärka Sveriges Tandläkarförbund. 
 
Styrelsemötena har fram till september skett digitalt. 
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11.2 Kansliet 
Arbetet skedde under året till stor del på distans, i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Nya arbetssätt och kommunikationsvägar etablerades och teknisk 
utrustning för att kunna ge möjlighet att delta digitalt vid möten köptes in. 
Riskbedömningar gällande distansarbetet och strategi efter att restriktionerna släppt 
arbetades fram tillsammans med skyddsombud och personalrepresentanter.    
 
Sedan 1 juli har förbundet ett nytt dataskyddsombud, Annelie Abramsson från företaget 
AdviceU AB. Anledningen till bytet är att Saco sedan halvårsskiftet inte längre 
tillhandahåller möjligheten till dataskyddsombud till förbunden. Ett tiotal Sacoförbund 
har tillsammans upphandlat tjänsten via AdviceU AB. 

 
11.3  Verksamhetssystem 
Alla organisationer som hanteras av förbundets ekonomiavdelning arbetar nu i samma 
ekonomisystem som är webbaserat. Det minskar sårbarhet och har varit en 
förutsättning för arbete på distans under pandemin.  

 
11.4  Personal 
Vaktmästaren sedan lång tid, Rolf Sallberg, avslutade sin anställning och gick i pension 
den sista augusti. Vi kommer avvakta tills verksamheten är tillbaka i normal omfattning 
och då utvärdera vilket behov vi har av vaktmästeritjänster. Till dess fördelades 
uppgifterna ut på olika tjänster och alla får ta ett större eget ansvar. 
 
Vakanser i personalstyrkan, med anledning av deltidsstudier, skapade utrymme för en 
rekrytering av en kommunikatör på halvtid. Halvtiden kombineras med en halvtidstjänst 
som medlemskommunikatör som köps av TEV (Tandläkare - Egen Verksamhet). 

 
12. Förbundets 

studerandeverksamhet 
 
Coronapandemin påverkade föreningslivet i allmänhet och Studerandeföreningens 
verksamhet i synnerhet, dock ställde Studerandeföreningen alltid om och aldrig in. Trots 
en liten minskning i medlemsantalet så har Studerandeföreningen fortsatt en av de 
högsta anslutningsgraderna bland studentsektionerna inom Sacofederationen. 
Verksamhetsåret inleddes med en digital kick-off med syfte att rusta 
Studerandeföreningens förtroendevalda inför verksamhetsåret. Det beslutades utöver 
detta om fokusfrågor vilka blev fortbildning och kommunikation. Strax efter kick-offen 
genomfördes lokala aktiviteter i samband med Internationella Munhälsodagen samt det 
allra första gemensamma nationella eventet för Sveriges samtliga studentmedlemmar. 
Eventet hölls digitalt i samarbete med LN-Dental.  
 
Lokalstyrelsernas outtröttliga arbete medförde tätare kontakt med våra medlemmar via 
sociala medier och olika digitala verktyg. Alltifrån inspirationskvällar till 
lunchföreläsningar fortsatte att hållas digitalt med hänsyn till smittläget. Uppluckrade 
restriktioner förväntas att innebära avsevärt förbättrade förutsättningar för att kunna 
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bedriva en sedvanlig verksamhet igen. Övergången mellan digital och fysisk verksamhet 
planerades väl och genomförs just nu. 
 
Att rusta Studerandeföreningen som organisation har aldrig varit viktigare än nu. 
Arbetet kickades igång redan i början av verksamhetsåret genom revidering av stadgar, 
arbetsordning m.m. och det beräknas vara klart mot slutet av verksamhetsåret.  
 
Studerandeföreningen var också aktiv med opinionsbildning genom att 
centralordförande Suhaib Hurani deltog i bland annat en radiointervju i P4 Väst 
angående Dagens Nyheters granskning om att patienter fick välja bort behandlare samt 
en debattartikel i Göteborgs-Posten. I slutet av september kommer resultatet av en 
undersökning som Studerandeföreningen skickade till sina medlemmar att 
sammanställas. Undersökningen handlar om diskriminering i sina olika former och ifall 
studenterna upplever någon form av diskriminering. 
 
Centralstyrelsen verkade utöver detta för ett utökat samarbetet både internt i 
förbundet och externt. En kampanj genomfördes i samarbete med Kamrathjälpen och 
tätare kontakt med Saco studentråd inleddes. Studerandeföreningen var högst 
medverkande både i medlems- och presidiemötena samt var representerad i 
studentrådets valberedning. 
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13. Besvarade remisser 
 
Tandläkarförbundet är utvald remissinstans till vissa utredningar och vi håller oss 
systematiskt uppdaterade på vilka remisser som är aktuella och analyser görs om vilka 
remisser som är viktiga för oss att lägga resurser på att svara på. Följande remisser har vi 
svarat på under 2021. 
 
Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för 
läkar- och tandläkarexamen, U2020/05211 (Utbildningsdepartementet)  
 
Socialstyrelsens termbank: remiss för begrepp relaterade till kontaktorsak 
(Socialstyrelsen) 
 
Informationsöverföring inom vård och omsorg, SOU 2021:4 
(Socialdepartementet)  
 
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021:8 
(Socialdepartementet)  
 
Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU 2021:22 (Socialdepartementet) 
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PROPOSITION 1 

Formerna för framtidens förbundsmöte 

Bakgrund 
Under de senaste årens förbundsmöten har frågan om förbundsmötets utformning diskuterats. 
Fokus har främst varit intervallen mellan förbundsmötena, men även andra aspekter av 
förbundsmötet har diskuterats – till exempel möjligheten för tio procent av riksföreningarnas 
medlemmar att gå samman för att begära ett extra förbundsmöte. 

År 2020 presenterade förbundsstyrelsen en proposition med ett övergripande förslag på det framtida 
förbundsmötets utformning gällande tidsintervall mellan mötena samt möjliga ”mellantidsinitiativ”, 
dvs möjliga alternativ till dialog för styrelse, riksföreningar och enskilda medlemmar mellan ordinarie 
förbundsmöten. Propositionen innehöll också en analys av de behov som förbundsmötet tillgodoser 
utifrån riksföreningarnas och de enskilda medlemmarnas intressen, en kostnadsanalys av 
förbundsmötet samt en kartläggning av andra Sacoförbunds mötesformer. Propositionen var ett svar 
på 2019 års förbundsmötesbeslut. 

Utifrån propositionen beslutade förbundsmötet 2020 att ge förbundsstyrelsen följande uppdrag: 

- att återkomma med ett förslag på stadgeändring för ett förbundsmöte vartannat år 
- att återkomma med ett förslag på stadgeändring för att förbundsmötet hålls på våren 
- att återkomma med ett förslag på stadgeändring som säkerställer mellantidsinitiativ de år 

förbundsmötet inte hålls 

Denna proposition behandlar dessa tre uppdrag. Utöver detta presenteras även ett förslag på 
stadgeändringar som möjliggör att förbundsmötet istället äger rum vart tredje år. (Se en fördjupad 
diskussion om detta i avsnittet ”Stadgeändringar för att möjliggöra förbundsmöte vartannat eller 
vart tredje år – överväganden och förslag”.) 

Vilka behov fyller förbundsmötet? 
Inför propositionen från 2020 om förändrade former för framtidens förbundsmöte ombads 
riksföreningarna definiera vilka behov som förbundsmötet tillgodoser. Riksföreningarnas svar 
kretsade kring tre teman: demokrati, ekonomi och nätverkande. 

Ur aspekten demokrati ansåg riksföreningarna att förbundsmötet tillgodoser behoven av påverkan 
och insyn i styrelsearbete och i förbundets verksamhet, att följa upp att förbundets verksamhet drivs 
enligt stadgarna samt möjlighet att skicka in motioner. 

Ur perspektivet ekonomi svarade riksföreningarna att förbundsmötet ger medlemmarna information 
om förbundets aktuella läge och ekonomi samt möjlighet att följa upp, bevaka, utvärdera och 
diskutera insatser och långsiktiga placeringar. 

När det gäller aspekterna demokrati och ekonomi bör det i sammanhanget påpekas att befintliga 
principer för förbundsstyrelsens sammansättning innebär att samtliga riksföreningar har en god insyn 
i den löpande verksamheten. Ekonomin rapporteras på kvartalsbasis, styrelsen skriver under de 
årliga boksluten och verksamhetsrapporterna och får även ta del av revisorernas årliga tillsyn. Det 
finns alltså fullgoda möjligheter för riksföreningarna att ta del av och även löpande påverka 
förbundets verksamhet. 
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Kollegialt sett ger förbundsmötet möjlighet till nätverkande mellan kollegor från olika sektorer, 
landsändar och föreningar. Förbundsmötet ger också möjlighet att gemensamt kunna diskutera de 
odontologiska professionsfrågorna. 

Förbundsstyrelsens ambition är att i det som följer beskriva förslag för förbundets framtida 
förbundsmötesformer som tillgodoser dessa behov. 

Stadgeändringar för att möjliggöra förbundsmöte vartannat eller vart 
tredje år – överväganden och förslag 
På förbundsmötet 2020 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
stadgeändring för ett förbundsmöte vartannat år. Utöver detta har förbundsstyrelsen valt att även 
presentera ett förslag på stadgeändringar som möjliggör att förbundsmötet äger rum vart tredje år.  
Anledningen till detta har att göra med mandatperiodernas längd, som idag är tre år. 

Förbundsstyrelsen anser att tre år fortsatt är den mest lämpliga längden på mandatperioden. En 
treårig mandatperiod innebär dock att man kommer i otakt med förbundsmöten vartannat år. 
Förbundsstyrelsen ser här två möjliga lösningar: 

1) Ordinarie förbundsmöte vartannat år med ett ”förbundsmöte light”/extra förbundsmöte de
år som val behöver förrättas, eller

2) Förbundsmötet äger rum vart tredje år.

Förbundsstyrelsen förordar att förbundsmötet äger rum vart tredje år. I det som följer kommer dock 
överväganden och förslag på båda lösningarna att presenteras. 

Förbundsmötets uppgift 
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsmötet har som uppgift att fastställa 
budget och ta ställning till verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. På så vis 
utövar riksföreningarna genom sina ombud en årlig tillsyn över förbundets arbete. 

Förbundsmötet fastställer vart tredje år verksamhetsmål för förbundet. Förbundsmötet förrättar 
också vart tredje år val enligt förbundets stadgar 3.1.9. Uppstår vakanser i förbundets nämnder 
mellan valmöten utser förbundsstyrelsen efter hörande av valberedningen ersättare. 

Därutöver tar förbundsmötet ställning till propositioner och motioner, samt fungerar som ett 
kontaktforum mellan riksföreningar och förbundsstyrelse under åren mellan valen. Genom att ta 
ställning till propositioner och motioner och genom att lyfta frågor kring verksamheten fungerar 
förbundsmötet som en politisk ledning för förbundsstyrelsen. 

Förbundsmötet ska också besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp 
samt Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i 
respektive stiftelses/fonds särskilda föreskrifter. 

Mandatperiodernas längd och val till förbundets förtroendeposter 
Förbundsmötet har bland annat till uppgift att välja ledamöter till förbundets styrelse. 
Mandatperioderna för ledamöterna i förbundsstyrelsen är tre år långa. Förbundsmötet beslutar 
också om ledamöter till fortbildningsrådet, ordförande i riksstämmenämnden, ordförande i 
stipendienämnden och ledamöter i Hjälpfondsnämnden. Även för dessa poster är mandatperioden 
tre år. 
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Förbundsstyrelsen anser att tre år är den mest lämpliga längden på mandatperioden. Under en 
mandatperiod på tre år hinner man komma in i sin roll och även sätta sin prägel både i styrelsen och i 
de andra förtroendeposterna. Tre år är också en inarbetad och politiskt accepterad längd på 
mandatperiod i förbundet. Som nämnts innebär en treårig mandatperiod att man kommer i otakt 
med förbundsmöten vartannat år. 

Förbundsstyrelsen ser här två möjliga lösningar. Antingen hålls ett ”förbundsmöte light” de år som 
val behöver förrättas. Ett sådant möte kan hållas digitalt för att undvika lokal- och resekostnader 
med ett fysiskt möte. Grundtanken är här att fokus på mötet hamnar på valen, och att i stort inga 
andra frågor tas upp. En annan lösning är att förbundsmötet i stället äger rum vart tredje år.  

Förbundsstyrelsens förslag: Mandatperioden på tre år behålls. Det innebär antingen att ett 
”förbundsmöte light”/extra förbundsmöte äger rum de år som val behöver förrättas eller att 
ordinarie förbundsmötet äger rum vart tredje år. 

Alternativ Förbundsmöte vartannat år: 

- Punkt 3:1.3 Tidpunkt för förbundsmötet i stadgan kompletteras med följande skrivning: 
”De år valen i punkt 3.1.9 behöver förrättas och det inte infaller samma år som ordinarie 
förbundsmöte hålls ett extra förbundsmöte.” 
 

- En skrivning om extra förbundsmöte för att förrätta val förs också in under punkt 3:1.11 
Extra förbundsmöte: 
”Ett extra förbundsmöte ska hållas de år som valen i punkt 3.1.9 behöver förrättas och det inte infaller 
samma år som ordinarie förbundsmöte. Valen har då samma dignitet som om de skulle ha förrättats 
under ett ordinarie förbundsmöte. Delgivning av kallelse, föredragningslista, m m sker i enlighet med 
bestämmelserna för ett ordinarie förbundsmöte.” 

Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: Inga förändringar behöver göras i stadgan med avseende på 
valen i punkt 3.1.9 (Val vid förbundsmötet). 

Verksamhetsplan och verksamhetsmål 
Förbundsmötet fastställer vart tredje år verksamhetsmål för förbundet. Det är sen förbundsstyrelsen 
som beslutar om årlig verksamhetsplan på sitt första sammanträde under året. Varken förfarandet 
med verksamhetsmål eller verksamhetsplan är reglerat i stadgan, utan behandlas i 
förbundsstyrelsens arbetsordning. Med avseende på verksamhetsmål och verksamhetsplan behöver 
således ingen ändring i stadgan göras för att möjliggöra glesare förbundsmöten. 

Eftersom förbundsmötet fattar beslut om verksamhetsmål vart tredje år innebär det att man även ur 
denna aspekt hamnar i otakt om förbundsmötet hålls vartannat år. Ifall förbundsmötet hålls 
vartannat år föreslår styrelsen att även verksamhetsmålen tas upp på det ”förbundsmöte light” de år 
som valen behöver förrättas (se avsnittet om mandatperiodernas längd och val till förbundets 
förtroendeposter). 

Förbundsstyrelsens förslag: 

Alternativ Förbundsmöte vartannat år: Beslut om verksamhetsmål fattas på det extra förbundsmöte 
som hålls de år när valen i stadgans punkt 3.1.9 behöver förrättas. Eftersom verksamhetsmålen inte 
regleras i stadgan behöver ingen stadgeändring göras. 

Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: Inga förändringar behöver göras. 
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Budget, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 
Förbundsmötet har som uppgift att fastställa budget och ta ställning till verksamhetsberättelse, 
bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. 

Budget 
Glesare förbundsmöten innebär att budgeten behöver bli mer övergripande. Ett förbundsmöte 
vartannat år innebär något större möjlighet till precision att prognosticera utgifter och inkomster än 
ett förbundsmöte vart tredje år. 

En budget som gäller flera år bör kunna hantera omvärldsutveckling och oförutsedda händelser. 
Budgeten behöver därför bli mer övergripande. Det går att lösa genom att styrelsen antingen får 
mandat att avvika från de ramar förbundsmötet fastställt, eller att det läggs in buffertar i budgeten. 
Risken med buffertar är att dessa används i verksamheten för önskemål som uppstår och att de blir 
kostnadsdrivande. Budgeten bör inte heller vara så pass generell att den inte fungerar som 
förbundsmötets styrdokument för styrelsen. 

En budget med längre tidshorisont än ett år hanteras idag av flertalet organisationer. År 2020 hade 
15 av Sacos 21 förbund årsmöte vartannat år eller med än större intervall. En viktig skillnad mellan 
många andra förbund och Tandläkarförbundet är att Tandläkarförbundet har en förhållandevis stor 
kommersiell verksamhet (kursverksamheten). Tandläkarförbundets ekonomi är således i större 
utsträckning beroende av marknadskrafterna på ett annat sätt än många andra förbund. Med det 
sagt finns det ändå förbund med en kommersiell verksamhet som har förbundsmöten med större 
tidsintervall. Ett sådant exempel är Sveriges Arkitekter, som har stämma vartannat år. 

När det gäller Tandläkarförbundets budget består den till stora delar av kostnader som är relativt 
enkla att prognosticera över tid. Detta gäller till exempel förbundets politiska verksamhet och den 
övriga kansliverksamheten. Den huvudsakliga del i Tandläkarförbundets budget som är svårare att 
förutspå är kursverksamheten. Inom kursverksamheten kan relativt stora förändringar ske under en 
tvåårs- eller en treårsperiod, till exempel såsom omställning från fysiska till digitala kurser. En två- 
eller treårsbudget behöver därför kunna vara tillräckligt flexibel för att ta höjd för sådana 
förändringar. Budgetarbetet behöver också ta höjd för oförutsedda händelser, såsom en pandemi.  

DIK utgör ett exempel på hur förbund med glesare förbundsmöten har hanterat frågan om budget i 
sin stadga (se https://dik.se/om-oss/det-har-ar-dik/organisation). DIK har kongress vart tredje år. På 
kongressen behandlas budgeten endast på en övergripande nivå. Kongressen beslutar om 
inriktningen. Det ligger sen på förbundsstyrelse och kansli att göra en mer detaljerad budget. I 
stadgan står att ”budgetramar för kommande kongressperiod” ska behandlas på ordinarie 
kongressmöte (punkt 3.2.1.1. Ordinarie kongress dagordning). 

Om styrelsens ansvar står bland annat att den ”ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
förbundets grundläggande värderingar och kongressbeslut” och ”ansvarar för förbundets ekonomi 
och verksamhetsredovisning” (punkt 3.3.). 

Förbundsstyrelsens förslag och bedömning: Under alla omständigheter ska förbundsstyrelsen ta 
ansvar för att förbundets ekonomi sköts effektivt och ändamålsenligt. En stadgeändring som medger 
en tvåårs- eller treårsbudget behöver ta höjd för att förbundsstyrelsen ska kunna omprioritera i 
förbundets ekonomi i samklang med omvärldsutvecklingen och om oförutsedda händelser inträffar. 
Samtidigt bör budgeten inte vara så pass övergripande att den inte fungerar som ett styrdokument 
för styrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår därför att ordet ”budget” byts ut till ”budgetramar” i punkt 
3:1.2 Förbundsmötets åligganden i stadgan (se bilaga). 

https://dik.se/om-oss/det-har-ar-dik/organisation
https://dik.se/om-oss/det-har-ar-dik/organisation
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Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 
Vid förbundsmöte vartannat eller vart tredje år kommer förbundets ekonomiska berättelse fortsatt 
att färdigställas årligen. 

Förbundsstyrelsens förslag: I stadgan införs en skrivning om att förbundsmötet fattar beslut om de 
årligt framtagna resultat- och balansräkningarna för de två – eller tre – gångna åren) (punkt 3:1.2 i 
stadgan, se bilaga). 

Ansvarsfrihet 
Beslut om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet fattas av förbundsmötet. Med förbundsmöte vartannat 
eller vart tredje år behöver en bestämmelse inkluderas i stadgan som tydliggör när styrelsen får 
ansvarsfrihet. Ett sätt att lösa detta på är att i stadgan skriva in att förbundsstyrelsen får årlig 
ansvarsfrihet beträffande de två  – eller tre – gångna årens förvaltning. Frågan om ansvarsfrihet ges 
alltså på basis av ett verksamhetsår i taget. 

Förbundsstyrelsens förslag och bedömning: Det skrivs in i stadgan att ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen ges på årlig basis (se bilaga, punkt 3:1.2 Förbundsmötets åligganden). 

Förslag om förbundsmöte på våren 
Tidsangivelser i stadgan och tidpunkt för förbundsmötet 
Förbundsmötet 2020 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på 
stadgeändringar som möjliggör att förbundsmötet äger rum på våren. Förbundsstyrelsens 
inriktningsförslag var att mötet skulle hållas i maj. Motivet till beslutet var att ett förbundsmöte på 
våren skulle öka intresset för förbundets arrangemang på Riksstämman samt att det skulle ge en 
bättre arbetsbelastning fördelat över året. 

Förbundets stadgar innehåller ett antal tidsangivelser t.ex. den tidpunkt då mandatperioderna träder 
i kraft och sista datum för Hjälpfondsnämnden att lämna berättelse över föregående års verksamhet. 
En flytt av förbundsmötet till maj istället för december innebär att flertalet tidsangivelser behöver 
revideras. 

Ett övervägande som kan göras om förbundsmötet flyttas till våren är ifall ytterligare tidsangivelser i 
stadgan bör ändras. För att ge ytterligare utrymme för arbetet med den ekonomiska berättelsen, 
revisionsberättelse och verksamhetsberättelse är en möjlighet att förbundsmöteshandlingarna 
skickas ut närmare inpå förbundsmötet. 

Exempel på förbund som skickar ut sina handlingar närmare inpå förbundsmötet är Sveriges 
Veterinärförbund, Psykologförbundet och SRAT. Sveriges Veterinärförbund har fullmäktige vartannat 
år. Deras fullmäktige ska äga rum senast i juni månad, och äger vanligtvis rum i slutet av maj. 
Föredragningslistan skickas ut senast två veckor före fullmäktigemötet och kallelsen ska skickas ut 
senast fyra veckor före mötet. Hos Psykologförbundet ska ordinarie kongress hållas vart tredje år 
under perioden 1 april – 31 maj. Meddelande om tid för ordinarie kongress ska senast 90 dagar före 
kongressen tillkännages i förbundets tidskrift och på förbundets hemsida. Kallelse till ordinarie 
kongress, föredragningslista och handlingar ska skickas ut senast 30 dagar före kongressen. Hos SRAT 
ska ordinarie förbundsmöte äga rum vart tredje år före juni månads utgång. Enligt stadgarna ska 
kallelsen skickas senast den 15 februari det år förbundsmöte ska sammanträda och senast tre veckor 
före förbundsmötet ska handlingarna skickas ut. 

Förbundsstyrelsens förslag och bedömning: Förbundsstyrelsen föreslår att stadgarnas tidsangivelser 
justeras utifrån att förbundsmötet äger rum på våren. De år förbundsmötet äger rum föreslår 
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förbundsstyrelsen att mötet arrangeras någon gång under perioden 1 maj till 31 maj. 
Förbundsstyrelsen föreslår också att förbundsmöteshandlingarna skickas ut 30 dagar – istället för 45 
dagar – före förbundsmötet. Sista dag för att skicka kallelse och uppgifter om antal mandat för 
respektive riksförening skickas fortsatt ut senast 45 dagar före förbundsmötet. (Se 
konsekvensändringar i stadgan punkt 3:1.1, 3:1.3, 3:1.4, 3:1.6, 3:1.9 och 3:2.3 i bilagan.) 

Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 
Inför propositionen till 2020 års förbundsmöte ställdes frågan till förbundets ekonomiavdelning ifall 
det är möjligt att färdigställa ekonomisk berättelse för utskick av förbundsmöteshandlingar till ett 
förbundsmöte i maj. Ekonomiavdelningen bedömde att detta är möjligt. Flera av Sacos förbund har 
förbundsmöte på våren och hanterar framgångsrikt frågan att färdigställa den ekonomiska 
berättelsen. Förbundets ekonomiavdelnings bedömning är att den ekonomiska berättelsen kan vara 
färdig den sista februari för granskning av revisorerna. Revisorerna får i uppdrag att färdigställa 
revisionsberättelsen till senast den 15 mars varje år, vilket skrivs in i stadgarna.  

Förbundsstyrelsens förslag och bedömning: Det är möjligt är färdigställa förbundets ekonomiska 
berättelse om förbundsmötet äger rum i maj. Den ekonomiska berättelsen färdigställs senast den 
sista februari och revisionsberättelsen färdigställs senast den 15 mars varje år. Resultat- och 
balansräkningar tas fortsatt fram på årlig basis. (Se konsekvensändringar i stadgan punkt 3:2.3 och 
4:2.3 i bilagan.) 

Förbundets andra nämnder och förbundsorgan 
Förändringar i förbundets stadgar när det gäller mandatperioder, tidpunkt för förbundsmöte samt 
tidpunkt för att lämna underlag till förbundsmöteshandlingarna påverkar även förbundets nämnder 
och råd. Fortbildningsrådet, Hjälpfondsnämnden, Valberedningen och Svenska Tandläkare-Sällskapet 
har tillfrågats om hur de ser på de övergripande förslagen om glesare förbundsmöten samt att flytta 
tidpunkten för förbundsmötet till våren. 

Fortbildningsrådet 
Fortbildningsrådet har meddelat att de i princip inte har några invändningar mot att förbundsmötet 
äger rum på våren. Den synpunkt som inkommit är att maj redan är en arbetsintensiv månad och att 
god framförhållning därför är viktigt. De har inte heller några invändningar mot att det skulle äga rum 
vartannat eller vart tredje år. 

Hjälpfondsnämnden 
Hjälpfondsnämnden har uppgett att de inte ser något problem med att förbundsmötet äger rum på 
våren. De har också meddelat att de tycker att vartannat år är ett lämpligt intervall för 
förbundsmöte. Mer sällan än vartannat år upplever man kan göra att det uppstår ett 
informationsglapp, så att exempelvis information om stiftelsen inte når berörda samt att stiftelsen 
inte heller nås av information som skulle vara relevant för dem. 

Valberedningen 
Inga synpunkter har inkommit. 

Svenska Tandläkare-Sällskapet 
Inga synpunkter har inkommit. 

Förbundsstyrelsens förslag: Konsekvensändringar för förbundets nämnder och råd införs i stadgans 
punkt 4:1.2, Instruktion för fortbildningsrådet, Bestämmelser för hedersmedlemskap och utdelande 
av förtjänstmedaljer, Instruktion för valberedningen och Bestämmelser för Sveriges 
Tandläkarförbunds stödfond, se bilaga. 
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Förslag till mellantidsinitiativ 
Ett bättre nyttjande av Riksstämman 
Förbundsmötet 2020 gav styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag på stadgeändring som 
säkerställer mellantidsinitiativ de år förbundsmötet inte hålls. I förbundsstyrelsens proposition till 
2020 års förbundsmöte gavs exempel på andra förbunds mellantidsinitiativ. Några av de alternativ 
som då nämndes var förbundsmöte light/förtroenderåd, ordförande-/föreningskonferenser, digitala 
sammankomster och att representanter för förbundsstyrelse och kansli gör lokala besök hos 
medlemmarna. 

Vidare presenterades att DIK, som har kongress vart tredje år, har en lösning där man ett år innan 
kongressen organiserar en ”Hållplats”. Hållplatsen är en möjlighet för medlemmarna att diskutera 
sakfrågor och vart DIK som förbund är på väg, samt att bygga kontaktnät. För styrelsen är det en 
möjlighet att lyssna in medlemmarnas åsikter. Arrangemanget är inskrivet i DIK:s stadgar, och är då 
formulerat på följande sätt: ”inför ordinarie kongress ska […] skapas ytor där medlemmar och 
förbundet kan föra dialog kring frågor som är viktiga inför nästa kongressperiod”. 

Förbundsstyrelsens förslag är att bättre nyttja den Odontologiska Riksstämman/Swedental som 
plattform för mellantidsinitiativ. Detta kan med fördel ske på det så kallade ”Tandläkartorget”. 
Tandläkartorget är ett utrymme på Swedental där förbundet tillsammans med riksföreningarna finns 
representerade och har möjlighet att ta emot mässbesökare. Förutom riksföreningarna brukar även 
Tandläkartidningen, kursverksamheten och Kamrathjälpen medverka på Tandläkartorget. 

På Tandläkartorget har riksföreningarnas medlemmar möjlighet att träffa och ha en direktkontakt 
med förbundets förtroendevalda. Den huvudsakliga poängen är här att skapa ett fysiskt utrymme för 
riksföreningarnas medlemmar att träffa förbundsstyrelsen om så önskas för att diskutera förbundets 
politik, ekonomi eller kansliverksamhet. Det centrala är möjligheten till dialog med de 
förtroendevalda. En annan fördel är att Swedental och Tandläkartorget utgör ett bra tillfälle till 
kontakt med kollegor och nätverkande, samt att mässan äger rum i Stockholm och Göteborg enligt 
ett alternerande schema. 

Riksstämman har en inträdesavgift, men Swedental och Tandläkartorget är gratis och är således 
öppet för de medlemmar som så önskar. 

Förbundsstyrelsen föreslår också att förbundsstyrelsen anordnar ett möte för riksföreningarnas 
medlemmar i samband med Riksstämman. Syftet med mötet är att diskutera förbundets politik och 
verksamhet. Mötet utgör en möjlighet för medlemmarna att delge sina synpunkter, för 
förbundsstyrelsen att skapa sig en bild av riksföreningarnas medlemmars synpunkter och att berätta 
om sin verksamhet. Syftet är också att uppmuntra till delaktighet och dialog mellan medlemmar i 
olika riksföreningar samt mellan riksföreningarnas medlemmar och förbundsstyrelsen. Det bör dock 
framhållas att mötet inte har något beslutsmandat över vilken verksamhet som förbundet ska 
bedriva, eftersom det är en fråga för förbundsmötet. Mötet kan organiseras på olika sätt, till exempel 
som en workshop, ett seminarium eller en föreläsning. 

Även om mötet inte har något beslutsmandat är det viktigt att de synpunkter som framkommer 
under mötet tas om hand och följs upp. Likaså är det viktigt att de synpunkter som framkommer i 
samtalen på Tandläkartorget tas om hand. Kansliet får i uppgift att rapportera kring de diskussioner 
som ägt rum på mötet och på Tandläkartorget. 

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstyrelsens deltagande på Tandläkartorget och mötet för 
riksföreningarnas medlemmar koncentreras till en dag under Riksstämman. Att koncentrera 
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verksamheten till en avskild ”Förbundsdag” gör det tydligt för riksföreningarnas medlemmar när det 
finns möjlighet att träffa förbundets förtroendevalda. 

Det är här också viktigt att framhålla att medlemmarnas roll skiljer sig åt mellan ett förbundsmöte 
och ett informellt deltagande på en ”Förbundsdag” på Riksstämman. På förbundsmötet 
representerar ledamöterna sin riksförening. I mötet med förbundsstyrelsen under Riksstämman är 
det istället den enskilda individen som har möjlighet att träffa de förtroendevalda. 

Kostnad för en ”Förbundsdag” på Riksstämman 
I dagsläget har förbundet ingen kostnad för styrelsemedlemmarnas deltagande på Riksstämman. De 
individuella styrelsemedlemmarnas deltagande på Riksstämman ser olika ut. Några deltar på 
Riksstämman för sin riksförening, i vilket fall det också händer att de svarar på frågor i rollen som 
medlem i förbundsstyrelsen, andra deltar på Riksstämman som ordinarie besökare. Endast i 
undantagsfall har förbundet stått för kostnaden för styrelsemedlemmarnas deltagande på 
Riksstämman. 

Nedan är en beräkning på vad det skulle kosta att ha förbundsstyrelsen närvarande under en dag på 
Riksstämman. Arvodet utgörs av ordinarie arvode för ett heldagsmöte inklusive sociala avgifter. 
Kostnaden för möteslokal är satt till 0 kr, då förbundet kan använda en lokal hos Riksstämman. 

 
heldag 1 
styrelsemedlem 

heldag 13 
styrelsemedlemmar 

heldag 7 
styrelsemedlemmar 

Arvode inkl sociala avgifter 4 173 54 244 29 208 
Hotellkostnad* 1 500 9 000 6 000 
Resor** 1 500 19 500 10 500 
Möteslokal - - - 
TOTALT (kr) 7 173 82 744 45 708 
    
*hotellkostnaden är beräknad på att 7 resp 4 ledamöter bor på hotell och att resterande sover hemma 
**resekostnaden på 1500 kr är ett genomsnitt på vad en biljett t/r kan kosta till Riksstämman från olika 
landsändar 

 

Förbundsstyrelsens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår att en formulering som behandlar 
mellantidsinitiativ och Riksstämman skrivs in i Tandläkarförbundets stadgar. Stadgeformuleringen 
behöver ta höjd för det faktum att Riksstämman/Swedental/Tandläkartorget inte alltid äger rum. 
Förslagsvis använder man en liknande formulering som DIK har; ”inför ordinarie kongress ska 
förbundsstyrelsen skapa ytor där medlemmar och förbundet kan föra dialog kring frågor som är 
viktiga inför nästa kongressperiod”. 

En förutsättning för att nyttja Riksstämman/Swedental/Tandläkartorget som plattform för 
mellantidsinitiativ är att de förtroendevalda också ska finnas tillgängliga. Förbundsstyrelsen föreslår 
därför att åtminstone två representanter för förbundsstyrelsen bör finnas tillgängliga på 
Tandläkartorget under ”Förbundsdagen”, undantaget tiden då mötet med medlemmarna äger rum. 
Det är dock klokt att inte låta en stadgeformulering på detaljnivå ange hur många av 
förbundsstyrelsens medlemmar som ska närvara på Tandläkartorget. Detsamma gäller möjligheten 
till ytterligare arrangemang för att vid behov eller möjlighet skapa fler aktiviteter än den 
stadgereglerade för att skapa dialog och transparens. 
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Förbundsstyrelsen föreslår också att arrangemanget äger rum årligen, för att skapa kontinuitet och 
för att riksföreningarnas medlemmar ska kunna veta att förbundsledningen årligen finns på plats, och 
därmed inte behöva hålla reda på vilka år ”Förbundsdagen” arrangeras. 

Mot denna bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att följande text läggs till i förbundets stadgar, under 
punkt 3:2.3 Förbundsstyrelsens åligganden: 

att i samband med Odontologisk riksstämma årligen skapa ytor där 
riksföreningarnas medlemmar och förbundsstyrelsen kan föra dialog om 
förbundets verksamhet. I de fall den Odontologiska riksstämman inte är möjlig 
att genomföra fysiskt ska alternativa ytor skapas under november månad där 
en dialog mellan medlemmar och förbundsstyrelsen möjliggörs. 

Ordinarie förbundsmöte 
Som ytterligare komplement till att stärka möjligheterna till kontakt och dialog mellan 
förbundsstyrelse, riksföreningar och kollegialt nätverkande förslår förbundsstyrelsen att ett längre 
förbundsmöte arrangeras som kan kombineras med aktiviteter hos riksföreningarna de år som det 
ordinarie förbundsmötet äger rum. Detta gäller oavsett om det ordinarie mötet äger rum vartannat 
eller vart tredje år. Detta möte, med arbetsnamn ”Tandläkarförbundets demokratidagar”, äger 
förslagsvis rum under två dagar. Förbundet skulle då ordna en lokal där det finns utrymme för 
riksföreningarna att under ett och samma tak ha separata enskilda möten/föreningsaktiviteter. Själva 
förbundsmötet sker gemensamt för alla riksföreningar, antingen som en programpunkt eller som 
spridda programpunkter under de två dagarna. Under dessa dagar hålls också en gemensam middag. 

Ett längre möte som möjliggör en gemensam middag samt att kombinera förbundsmötet med 
riksföreningsaktiviteter skulle tillgodose det efterfrågade behovet av nätverkade mellan kollegor från 
olika sektorer, landsändar och föreningar. Samtidigt ges möjlighet att gemensamt kunna diskutera de 
odontologiska professionsfrågorna. 

Förbundsstyrelsens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår att ingen bestämmelse om att 
förbundsmötet ska vara två dagar långt skrivs in i stadgan. Upplägget ska istället ses som ett 
inriktningsförslag. Redan idag reglerar stadgan frågan om ombudens kostnader för resor och 
uppehälle vid tvådagarsmöte. Under punkt 3:1.10 Kostnader för förbundsmötet står: ”Kostnaderna 
för förbundsmötets arrangerande och genomförande samt ombudens kostnader för resor och 
uppehälle (vid tvådagarsmöte eller långväga resa) står STF för.” 

Möjlighet till extra förbundsmöte 
Ibland kan oförutsedda händelser inträffa som framkallar behovet av ett extra förbundsmöte. Redan 
idag finns det bestämmelser i stadgan som tillåter möjligheten till extra förbundsmöte. År 2020 
förstärktes möjligheten, då förbundsmötet beslutade att tio procent (eller fler) kan gå samman och 
begära ett extra förbundsmöte. 

Ikraftträdande och kalenderöversikt 
Förbundsstyrelsen föreslår att de nya formerna för förbundsmötet träder ikraft år 2022. Med 
ordinarie förbundsmöte vartannat år äger det första förbundsmötet rum våren år 2023. Med 
ordinarie förbundsmöte vart tredje år äger det första förbundsmötet rum våren år 2024. Från årets 
möte 2021 dröjer det således 2,5 år innan nästa ordinarie förbundsmöte äger rum. Den första 
”Förbundsdagen” i samband med Riksstämman hålls år 2022 och sedan årligen vid båda alternativen. 
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Kalenderöversikt 
Här presenteras med vilken periodicitet som förbundsmöte och mellantidsinitiativ kommer att äga 
rum vid ordinarie förbundsmöte vartannat respektive vart tredje år. Översikten visar också vilka år 
som val sker till förbundets förtroendeposter. Kalendern visar åren 2021-2035 och baseras utifrån att 
de nya reglerna börjar gälla år 2022. 

Vid förbundsmöte vartannat år äger ett extra förbundsmöte för att förrätta val rum vart sjätte år. 
Med en periodicitet på vart fjärde och vartannat år äger inget förbundsmöte rum. Under 
femtonårsperioden 2021-2035 skulle det innebära att inget förbundsmöte äger rum år 2022, 2026, 
2028, 2032 och 2034. Vi ser alltså att en ”cykel” med ordinarie förbundsmöte och extra 
förbundsmöte med val sträcker sig över en period på sex år. 

Förbundsmöte vartannat år 
  

  

Förbundsmöte vart tredje år 

År Valår Ordinarie 
förbundsmöte 

Extra 
förbundsmöte 

för val 

Förbundsdag 
på 

Riksstämman 
År Valår Ordinarie 

förbundsmöte 

Förbundsdag 
på 

Riksstämman 

2021 x x     2021 x x   

2022       x 2022     x 

2023   x   x 2023     x 

2024 x   x x 2024 x x x 

2025   x   x 2025     x 

2026       x 2026     x 

2027 x x   x 2027 x x x 

2028       x 2028     x 

2029   x   x 2029     x 

2030 x   x x 2030 x x x 

2031   x   X 2031     x 

2032       x 2032     x 

2033 x x   x 2033 x x x 

2034       x 2034     x 

2035   x   x 2035     x 

 

Kostnadsberäkning 
De senaste åren har kostnaden för förbundsmötet varit ca 300 000 kronor. De stora 
kostnadsposterna är lokal och resor. Kostnaden är baserad på drygt 40 ombud. Därutöver tillkommer 
en personalkostnad motsvarande en heltidstjänst på ca fyra månader. Detta redovisades i 
propositionen till förbundsmötet 2020. 

Det bör understrykas att även riksföreningarna har kostnader kopplade till deltagande och 
engagemang i det gemensamma förbundsmötet. Dessa kostnader är inte inkluderade i summan 
300 000 kronor. Riksföreningarnas kostnader varierar stort sinsemellan och bör tas i beaktande vid 
en utvärdering av konsekvenserna för den egna riksföreningen av att ha förbundsmöte mer sällan. 

Även mellantidsinitiativ innebär en ekonomisk kostnad. Nedan följer en översiktlig 
kostnadsberäkning för förslaget om förbundsmöte vartannat respektive vart tredje år. Kostnaden för 
en förbundsdag under Riksstämman är också inkluderat. I avsnittet ”Kalenderöversikt” såg vi att vid 
ett förbundsmöte vartannat år sträcker sig en ”cykel” av ordinarie förbundsmöte och extra 
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förbundsmöte för val över en period på sex år. Kostnadsberäkningen är därför baserad på en sådan 
sexårsperiod. Det är värt att understryka att kostnadsberäkningen är översiktlig. Exempelvis har 
hänsyn inte tagits till prisläget om sex år. Beräkningen ger snarare en fingervisning om vilken modell 
som kostar minst/mest, än exakta summor för eventuella besparingar.  

Kostnaden för ett förlängt ordinarie förbundsmöte som sträcker sig över två dagar har inte 
inkluderats i beräkningen (se avsnittet ”Ordinarie förbundsmöte”). Beräkningen åskådliggör istället 
vilken summa som skulle kunna frigöras vid ett ordinarie förbundsmöte vartannat respektive vart 
tredje år. Denna summa skulle kunna läggas på ett förlängt ordinarie förbundsmöte eller på en annan 
post i förbundets verksamhet. 

I kostnadsberäkningen redovisas två olika kostnadsnivåer; ett högkostnadsalternativ och ett 
budgetalternativ. I högkostnadsalternativet är kostnaden för ”Förbundsdagen” på Riksstämman 
beräknad utifrån att samtliga 13 medlemmar i styrelsen deltar. Som vi såg motsvarar det en kostnad 
på nästan 83 000 kr (se avsnittet om kostnaden för en ”Förbundsdag” på Riksstämman). I 
högskostnadsalternativet är kostnaden för det extra förbundsmötet för att förrätta val baserad på 
kostnaden för ett vanligt ordinarie förbundsmöte. 

I budgetalternativet redovisas kostnaden för en Förbundsdag på Riksstämman där 7 
styrelsemedlemmar deltar (nästan 46 000 kr). Kostnaden för det extra förbundsmötet motsvarar 
kostnaden för det digitala förbundsmötet 2020 (budgeterat till ca 150 000 kr). 

 

Kostnadsberäkning under en sexårsperiod   

  Dagens modell  Kostnad   

År 1 (valår) Ordinarie förbundsmöte 300 000   

År 2 Ordinarie förbundsmöte 300 000   

År 3 Ordinarie förbundsmöte 300 000   

År 4 (valår) Ordinarie förbundsmöte 300 000   

År 5 Ordinarie förbundsmöte 300 000   

År 6 Ordinarie förbundsmöte 300 000   

Totalt 6 år   1 800 000   

   

  Förbundsmöte vartannat år Högkostnadsalternativ Budgetalternativ 

År 1 (valår) Ordinarie förbundsmöte 300 000 300 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 2 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 3 Ordinarie förbundsmöte 300 000 300 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 4 (valår) Extra förbundsmöte för val 300 000 150 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 5 Ordinarie förbundsmöte 300 000 300 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 6 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

 Totalt 6 år   1 698 000 1 326 000 
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  Förbundsmöte vart tredje år Högkostnadsalternativ Budgetalternativ 

År 1 (valår) Ordinarie förbundsmöte 300 000 300 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 2 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 3 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 4 (valår) Ordinarie förbundsmöte 300 000 300 000 

  Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 5 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

År 6 Förbundsdag Riksstämman 83 000 46 000 

 Totalt 6 år   1 098 000 876 000 
 

Utifrån kostnadsberäkningen ser vi att förslaget om förbundsmöte vartannat år kostar nästan lika 
mycket som dagens modell, givet att vi utgår från högskostnadsalternativet. Med budgetalternativet 
görs en besparing. 

Med förslaget om förbundsmöte vart tredje år görs en besparing både utifrån 
högskostnadsalternativet och budgetalternativet.  

Förbundsstyrelsen förslag 
Förbundsstyrelsen förordar förslaget om förbundsmöte vart tredje år på våren. Ett förbundsmöte 
vart tredje år passar bättre överens med mandatperioderna, som idag är tre år långa. Ett 
förbundsmöte vart tredje år innebär också en märkbar besparing jämfört med de årliga 
förbundsmötena. I och med att en ”Förbundsdag” införs årligen i samband med Riksstämman anser 
förbundsstyrelsen att riksföreningarna och de enskilda medlemmarnas behov av insyn i förbundets 
verksamhet och ekonomi, möjlighet att påverka förbundets politik och fokusfrågor samt möjlighet till 
nätverkande och kollegial kontakt är tillgodosedda. Den stadgeändring om möjligheten för 10 
procent (eller fler) av Tandläkarförbundets enskilda medlemmar att gå samman och begära ett extra 
förbundsmöte som förbundsmötet 2020 beslutade om, är också en garant för interndemokratin 
inom förbundet. 

Hemställan 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att stadgan ändras i enlighet med de förslag som möjliggör ett förbundsmöte vart
   tredje år och som har redovisats i denna proposition 

att  stadgan ändras i enlighet med de förslag som möjliggör att förbundsmötet äger 
rum på våren och som har redovisats i denna proposition 

att en skrivning om ett mellantidsinitiativ i samband med Riksstämman i enlighet med 
vad som har redovisats i denna proposition införs i stadgan 

att  de nya bestämmelserna i stadgan träder i kraft från och med 1 januari 2022 
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1 Ändamål 
 
 Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens 

organisation. 
 

 STFs ändamål är att samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla 
tandläkarnas professionella intressen. 

 
2 Uppbyggnad och medlemskap 
 
2:1 Riksföreningar  

STFs medlemmar är riksföreningarna Tjänstetandläkarföreningen (TT), 
Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och 
specialisttandvård (SOL), Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening 
(STF/STUD) samt Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV). 
 
Riksförening är skyldig att erlägga avgift till STF enligt förbundsmötets  

 beslut. 
 
Ansökan om inträde som ny riksförening i STF ska skriftligen insändas till 
förbundsstyrelsen som efter hörande av befintliga riksföreningar upprättar 
förslag till beslut om huruvida medlemskap ska beviljas eller inte. Beslut om 
inträde fattas därefter av förbundsmötet vilket kräver stadgeändring med 
2/3 majoritet. 
 
För riksförening ska finnas stadgar. Av dessa ska framgå riksföreningens 
ändamål samt vem som kan vara medlem i riksföreningen. Om en 
riksförening ändrar stadgarna i något av nu nämnda avseenden, ska detta 
anmälas till STF och betraktas som en ansökan om utträde. 
 
Riksförening som önskar utträda ur STF ska skriftligen anmäla detta hos 
förbundsstyrelsen. Utträde beviljas vid utgången av det räkenskapsår 
(kalenderår) som inträffar näst efter sex månader efter det att uppsägning 
från riksföreningens eller STFs sida ägt rum. Riksförening som begärt sitt 
eget utträde eller som har blivit uppsagd av förbundsmötet har inte rätt att 
återfå något av vad riksföreningen har inbetalt till STF. Alla intressenter är 
skyldiga att erlägga administrativ avgift till STF.  
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2:2 Medlemskap 

  
2:2.1 Medlemskap i STF 
 
 Tandläkare som innehar i Sverige gällande tandläkarlegitimation och är 

medlem i riksförening är även medlem av STF. Tandläkarstuderande som är 
medlem i STF/STUD är även medlem i STF. Upphör medlemskapet i 
riksföreningen upphör även medlemskapet i STF. 

  
2:2.2 Associerat medlemskap  
 Förening för specialister tillhörande någon av de av Socialstyrelsen 

godkända odontologiska specialiteterna eller annan jämförbar förening kan 
efter ansökan erhålla associerat medlemskap. Medlemskap förutsätter att 
föreningens medlemmar med svensk tandläkarlegitimation också är 
medlemmar i någon av riksföreningarna. Övriga medlemmar i föreningen 
har inte rösträtt och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i densamma. 

 
2:2.3 Hedersmedlemskap 
 Till hedersmedlem i STF kan förbundsmötet utse person, inom eller utom 

den svenska tandläkarkåren, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för STFs 
intressen eller för främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning 
eller som STF av annan anledning önskar speciellt hedra. 

 
3  Beslutande organ 
  
 STFs beslutande organ är 
 
 Förbundsmötet 
 Förbundsstyrelsen 

 
3:1  Förbundsmötet 

  
3:1.1 Förbundsmötets sammansättning 

Förbundsmötet är STFs högsta beslutande organ och består av ombud från 
riksföreningarna. 
 
Till ombud kan endast medlem av riksförening utses. 
 
Riksföreningarna SOL, TEV och TT har rätt att utse ett ombud för varje 
påbörjat 150-tal medlemmar i respektive riksförening. Antalet ombud 
baseras på antalet medlemmar i respektive riksförening per den 1 juni året 
för 1 december året före förbundsmötet. 
 
Riksföreningen STUD har rätt att utse fyra ombud. 
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Varje ombud har en röst. 
 
Ledamot av förbundsstyrelsen, förbundsmötets talman och dennes 
ersättare samt den som innehar tjänst hos STF kan inte vara 
ombud. 
 
Förbundsstyrelsen ska senast 45 dagar före ordinarie förbundsmöte låta 
kalla förbundets medlemmar; de fyra riksföreningarna TT, TEV, SOL och 
STUD till mötet. 
 
I övrigt deltar i förbundsmötets sammanträden med förslags- och 
yttranderätt men utan rösträtt förbundsstyrelsens ledamöter och 
suppleanter. 
 
Därutöver deltar med yttranderätt de förtroendevalda revisorerna och 
valberedningens sammankallande i valfrågor. Vid förbundsmötets 
behandling av STFs bokslut har STFs yrkesrevisor yttranderätt. Vid fråga 
som avser Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp samt 
Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa deltar 
Hjälpfondsnämndens ordförande med yttrande- och yrkanderätt. 
Ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet har yttranderätt när det gäller 
frågor som rör stiftelsens verksamhet. 
 
Förbundsmötet beslutar om ytterligare personer ska ha yttranderätt under 
förbundsmötet. 
 
Förbundsmötet är öppet för STFs riksföreningars medlemmar om 
förbundsmötet inte bestämmer annat. 

 
3:1.2 Förbundsmötets åligganden 
 
 Förbundsmötet åligger 
  
 att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera 

förbundsmötesprotokollet,  
 

att  å Tandläkarförbundets vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 
1,  

 
att besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen 

framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för det gångna 
räkenskapsåret, 
 
Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vartannat år: 
besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen 
framlagda årliga resultaträkningarna och balansräkningarna för de 
två gångna räkenskapsåren, 
 
Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: 
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besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen 
framlagda årliga resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre 
gångna räkenskapsåren, 

 
att besluta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beträffande 

det gångna verksamhetsårets förvaltning,  
 

Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vartannat år: 
besluta i frågan om årlig ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
beträffande de två gångna verksamhetsårens förvaltning, 
 
Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: 
besluta i frågan om årlig ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
beträffande de tre gångna verksamhetsårens förvaltning, 

 
att fastställa budget budgetramar för Sveriges Tandläkarförbund och 

riksföreningarnas avgifter till Sveriges Tandläkarförbund för 
nästkommande verksamhetsperiod,  

   
att företa de i punkt 3:1.9 angivna valen, 
 
att besluta i frågor rörande Stiftelsen Tandläkarförbundets Kamrathjälp 

samt Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa 
i enlighet med vad som anges i respektive stiftelses/fonds särskilda 
föreskrifter. 

 
3:1.3 Tidpunkt för förbundsmötet 
 Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig 

tidpunkt under tiden 15 november - 15 december. 
 

Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vartannat år: 
Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig 
tidpunkt under tiden 1 maj - 31 maj varje ojämnt år. De år valen i punkt 
3.1.9 behöver förrättas och det inte infaller samma år som ordinarie 
förbundsmöte hålls ett extra förbundsmöte. 
 
Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: 
Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig 
tidpunkt under tiden 1 maj – 31 maj vart tredje år. 

  
3:1.4 Kallelse och föredragningslista m m 

Kallelse, uppgifter om antal mandat för respektive riksförening och 
föredragningslista jämte förbundsstyrelsens berättelser, revisorernas 
berättelser, förbundsstyrelsens förslag till budget och riksföreningarnas 
avgifter för nästkommande period samt valberedningens förslag ska 
utsändas till riksföreningarna samt valberedningen och revisorerna, senast 
45 dagar före förbundsmötet.  
 
Ny lydelse: 
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Kallelse och uppgifter om antal mandat för respektive riksförening ska 
utsändas till riksföreningarna samt valberedningen och revisorerna, senast 
45 dagar före förbundsmötet. 
 
Föredragningslista jämte förbundsstyrelsens berättelser, revisorernas 
berättelser, förbundsstyrelsens förslag till budgetramar och 
riksföreningarnas avgifter för nästkommande period samt valberedningens 
förslag ska utsändas till riksföreningarna samt valberedningen och 
revisorerna, senast 30 dagar före förbundsmötet. 

 
3:1.5 Förbundsmötets arbetsformer 
 Förbundsmötet leds av särskilt utsedd talman jämte ersättare för denne.  
 
 Det åligger förbundsmötets talman 
 
 att leda förbundsmötets sammanträden, 
 
 att som valförrättare tillse att de val som ska göras sker i enlighet med 

gällande stadgar och instruktioner, 
 
 att jämte två av förbundsmötet utsedda personer justera 

förbundsmötesprotokollet. 

 
3:1.6 Motioner till förbundsmötet 
 Rätt att väcka motion till förbundsmötet har utöver riksförening även 

medlem i riksförening, lokalavdelning och förening med associerat 
medlemskap. 

 
Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 60 dagar före 
förbundsmötet. 

 
 Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens yttrande över dessa ska skickas 

ut till riksföreningarna senast 45 dagar 30 dagar före förbundsmötet. 

 
3:1.7 Handläggning av ärenden vid förbundsmötet 
 För att ett ärende ska kunna behandlas av förbundsmötet fordras att 

ärendet finns upptaget på föredragningslistan som bifogas kallelsen. 
Ärenden som inte tagits upp på denna kan tas upp till behandling och beslut 
om förbundsmötet med 4/5 majoritet så beslutar. 

 
 Förbundsmötet är beslutsmässigt om minst hälften av antalet röster är 

företrädda vid mötet. 

 
3:1.8  Röstning och beslutsfunktioner vid förbundsmötet 
 Ombuden är berättigade att efter egen prövning rösta och handla. Varje 

närvarande ombud äger ett röstetal enligt 3:1.1. Fullmaktsröstning 
förekommer inte.  
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 Vid förbundsmötets sammanträden röstas alltid öppet utom vid val då mer 

än en kandidat är nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas 
med röstsedel. Vid röstning gäller enkel majoritet utom rörande frågor där 
annat är stadgat. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 
 Vid omröstning ska röstningsresultatet protokollföras. 

 
3:1.9 Val vid förbundsmötet 

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande val göras med en mandatperiod av 
tre år: 

 
  talman för förbundsmötet och ersättare för denne,  
 
  STFs tillika förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
 

  fyra övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt ersättare för dessa, 
 
  en av förbundsstyrelsens ledamöter eller ersättare att tillika vara 

fortbildningsrådets ordförande, 
 

sex ledamöter i fortbildningsrådet samt suppleanter för dessa, 
 
  ordförande i riksstämmenämnden, 
 
  ordförande i stipendienämnden, 
 
  ordförande samt fyra övriga ledamöter i Hjälpfondsnämnden, 
 
  fyra ledamöter och två suppleanter i valberedningen, dessa kan inte  
  inneha någon förtroendepost i STF eller annat förbundsorgan, 
 
  två verksamhetsrevisorer. 
 

Samtliga val avser tiden från och med den 1 januari nästkommande år 1 juli 
samma år som valen äger rum. 

 
 Till ovannämnda funktioner kan endast den väljas som är legitimerad 

tandläkare, medlem av STF och inte anställd vid STFs kansli.  
 
 De som invalts i förbundsstyrelsen må inte därefter kandidera till platserna 

som ordförande i riksstämmenämnden respektive stipendienämnden. 
 
 Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på posten som 
 STFs ordförande, inträder dess vice ordförande som ordförande intill 

nästkommande ordinarie förbundsmöte. 
 
 Som STFs vice ordförande, inträder en av förbundsstyrelsen inom sig utsedd 

ledamot att tillika vara vice ordförande till nästkommande ordinarie 
förbundsmöte. 

 



 

Sveriges Tandläkarförbund                      Bilaga till proposition 1                                                             
 

9 
 Kompletteringsval kan vid tvingande skäl ske vid ett extra förbundsmöte 

enligt 3:1.11. 
 
 Uppkommer vakans på post som ledamot av annan nämnd än 

valberedningen utser förbundsstyrelsen ersättare efter hörande av 
valberedningen. 

 
 Kompletteringsval sker alltid för återstående del av mandatperioden. 
 
 Vid förfall för förbundsmötets talman inträder dennes ersättare. 

 
3:1.10 Kostnader för förbundsmötet 
 Kostnaderna för förbundsmötets arrangerande och genomförande samt 

ombudens kostnader för resor och uppehälle (vid tvådagarsmöte eller 
långväga resa) står STF för. 

 
3:1.11 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då 
den bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas 
förbundsmötet. Ett extra förbundsmöte ska även hållas, om minst tio 
procent av Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar 
skriftligen begär att ett sådant förbundsmöte sammankallas för att 
behandla ett angivet ärende. Förbundsstyrelsen ska kalla till extra 
förbundsmöte om revisorerna eller minst två riksföreningar så begär 
eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen. Sådana extra förbundsmöten ska äga rum inom 
sex veckor från det att begäran inkommit till Sveriges 
Tandläkarförbund eller från det att revisorerna beslutat att inte 
tillstyrka ansvarsfrihet. 
 
Kallelsen till extra förbundsmöte ska utsändas senast två veckor efter att 
begäran inkom och senast fyra veckor före sammanträdet. Övrigt material 
utsändes senast en vecka före extra förbundsmötet. Vid extra 
förbundsmöte får endast de ärenden som föranlett det extra 
förbundsmötet behandlas. 
 
Tillägg Alternativ Förbundsmöte vartannat år: 
Ett extra förbundsmöte ska hållas de år som valen i punkt 3.1.9 behöver 
förrättas och det inte infaller samma år som ordinarie förbundsmöte. Valen 
har då samma dignitet som om de skulle ha förrättats under ett ordinarie 
förbundsmöte. Delgivning av kallelse, föredragningslista, m m sker i 
enlighet med bestämmelserna för ett ordinarie förbundsmöte. 

 
 
 
3:2 Förbundsstyrelsen 
 
3:2.1 Förbundsstyrelsens sammansättning 
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Förbundsstyrelsen består av STFs ordförande och vice ordförande samt fyra 
övriga ledamöter. För ledamöter ska finnas ersättare. Dessa utses efter 
nominering av riksföreningarna SOL, TEV och TT enligt följande: 
 
- Tre ledamöter jämte tre ersättare för dessa utses efter nominering av 

den riksförening som äger flest röster på förbundsmötet. 
 
- Två ledamöter jämte två ersättare för dessa utses efter nominering 

av den riksförening som äger näst flest röster på förbundsmötet. 
 
- En ledamot jämte ersättare för denna utses efter nominering av den 

riksförening som äger lägst antal röster på förbundsmötet. 
 
Röstetal enligt första stycket beräknas enligt reglerna i 3:1.1. 
 
En ledamot utses av förbundsmötet till ordförande. 
 
En ledamot utses av förbundsmötet till vice ordförande. 
 
En ledamot eller ersättare utses av förbundsmötet att tillika utgöra 
fortbildningsrådets ordförande. 
 
Studerandeföreningen har rätt att ständigt ha en representant adjungerad 
med yttrande- och yrkanderätt. 

 
3:2.2  Sammanträdesort för förbundsstyrelsen 
 Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm, men kan sammanträda på ort 

den själv bestämmer. Styrelsen sammanträder efter kallelse av 
ordföranden. 

 
3:2.3 Förbundsstyrelsens åligganden 
 
 Förbundsstyrelsen åligger 
 

att verkställa av Tandläkarförbundets förbundsmöte fattade beslut,  
 

 att  utifrån analyser, uppföljningar och rapporter ta strategiska beslut och 
handha Tandläkarförbundets angelägenheter och ekonomiska 
förvaltning.  

 
 att  anställa och entlediga Tandläkarförbundets chefstjänstemän,  

 
att  vart tredje år utse tre ledamöter att ingå i styrelsen för Svenska 

Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap 
och forskning (4:2.1). En ska vara ledamot i förbundsstyrelsen och 
minst två av de utsedda ledamöterna ska vara disputerade, 

att förbundsstyrelsen och Svenska Tandläkare-Sällskapet ska samverka 
inom området odontologisk forskning,  
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att vart tredje år utse en ledamot och en suppleant att ingå i 

fortbildningsrådet (4:1.1), nominerade av Svenska Tandläkare-
Sällskapet,  

 
  att utse ansvariga utgivare för förbundets tidskrifter,  

 
   att besluta i övergripande policyfrågor rörande förbundets tidskrifter,  
 

 att  förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som stadgas i 3:1.9,  
 

att enligt bestämmelser för Sveriges Tandläkarförbund utse 
hedersmedlemmar och dela ut förtjänstmedaljer och hederstecken,  

 
att årligen före den 15 april den sista februari avge berättelse över 

föregående års verksamhet,  
 
att  upprätta och skicka ut föredragningslista för förbundsmötets 

sammanträden. 
 
Tillägg: 
att i samband med Odontologisk riksstämma årligen skapa ytor där 

riksföreningarnas medlemmar och förbundsstyrelsen kan föra dialog 
om förbundets verksamhet. Om den Odontologiska riksstämman inte 
är möjlig att genomföra fysiskt ska alternativa ytor skapas under 
november månad där medlemmar och förbundsstyrelsen kan föra 
dialog. 

 
3:2.4  Förbundsstyrelsens beslutsmässighet 

I förbundsstyrelsen röstas alltid öppet. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig 
om minst fyra ledamöter är närvarande. Enkel majoritet gäller. 
Ordföranden har ej utslagsröst. Vid lika röstetal överlämnas frågan till 
riksföreningarna. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. 

 
3:2.5 Förbundsstyrelsens protokoll 
 Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska protokoll föras, vilket justeras av 

ordföranden och en ledamot. 
 
 Om förbundsstyrelsen sammanträder per post, telefon eller annat 

motsvarande sätt ska protokollet justeras av samtliga deltagare. 

 
3:2.6  Ordförandens och vice ordförandens åligganden 
  
 STFs tillika förbundsstyrelsens ordförande åligger 
 
 att såsom främste vårdare av STFs angelägenheter övervaka och främja 

verksamheten och tillvarata STFs intressen, 
 
 att kalla till och leda förbundsstyrelsens sammanträden. 
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 STFs tillika förbundsstyrelsens vice ordförande åligger att vid förfall för  
 ordföranden ta över hens arbets- och ansvarsuppgifter. 
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4 Nämnder och andra 
förbundsorgan 

 
4:1 Nämnder 
 
4:1.1 Fortbildningsrådet 

Fortbildningsrådet består av ordförande och sju ledamöter. Ordförande och 
sex ledamöter väljs av förbundsmötet. En ledamot i rådet representerar 
riksstämmenämnden och nomineras av styrelsen för Svenska Tandläkare-
Sällskapet och väljs av förbundsstyrelsen. För varje ordinarie ledamot, med 
undantag av ordförande, ska finnas en suppleant vilken väljs på samma sätt 
som den ordinarie ledamoten. 

 
Beslut i rådet fattas med enkel majoritet. 

 
Rådets åligganden framgår av instruktion fastställd av förbundsmötet (se 
sid. 14). 

 
4:1.2 Hjälpfondsnämnden 
 Hjälpfondsnämnden ska bestå av ordförande och fyra ledamöter valda av 

förbundsmötet med en mandattid av tre år. Omval kan ske. 
 
 Nämnden utgör styrelse i Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds 

Kamrathjälp samt i Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och 
Pupillkassa i enlighet med de för respektive stiftelse/fond gällande särskilda 
regler och föreskrifter. Nämnden kan därutöver av förbundsmötet ges 
ytterligare arbetsuppgifter. 

 
 Nämnden är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 
 

Nämnden ska senast den 15 mars den sista februari lämna berättelse över 
föregående verksamhetsår till förbundsstyrelsen. 

 
4:1.3 Valberedningen 
 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter, valda av 

förbundsmötet med en mandattid av tre år. 
 
 Till ledamot eller suppleant i beredningen kan endast den utses som genom 

flerårig aktiv verksamhet inom tandläkarkårens centrala organ eller i före-
ningsstyrelser förvärvat god kännedom om förbundsarbetet. Ledamot eller  

 suppleant i valberedningen kan inte inneha någon förtroendepost i STF eller 
annat förbundsorgan. 

  
 Beredningens åligganden framgår av instruktion fastställd av 

förbundsmötet (se sid. 15-16). 
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4:2 Andra förbundsorgan 
 
4:2.1 Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk 

vetenskap och forskning 
 Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap 

och forskning, är instiftad av STF och Svenska Tandläkare-Sällskapet. Det 
åligger stiftelsen att ansvara för det årliga genomförandet av odontologisk 
riksstämma samt för förvaltningen av och utdelningen ur de vetenskapliga 
fonderna i enlighet med för dessa fonder gällande statuter. 

 
4:2.2 Tandläkarnas Serviceaktiebolag 
 Tandläkarnas Serviceaktiebolag är ett av STF helägt bolag, vilket vid behov 

ska kunna 
 

- mot ersättning erbjuda i första hand STFs medlemmar sådana 
tjänster, som avser att genom samordning och central handläggning 
nedbringa de för deras yrkesverksamhet erforderliga kostnaderna  
och att för detta ändamål bl a följa utvecklingen inom de områden, 
som berör medlemmarna i deras yrkesverksamhet, 

 
- initiera och medverka i utbildning för vidmakthållande av 

medlemmarnas yrkeskunskaper, 
 
- utge yrkesinriktade tidningar, 
 
- erbjuda medlemmarna konsultationer i yrkesfrågor. 

 
4:2.3 Revisorer 
 För granskning av STFs, Hjälpfondsnämndens och Stiftelsen Svenska 

Tandläkare-Sällskapets verksamhet ska finnas tre ordinarie revisorer, varav 
två verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorerna väljs av förbundsmötet. 
Förbundsstyrelsen åläggs att upphandla registrerat revisionsbolag. 

 
 Revisorerna ska granska hela förvaltningen inom sitt revisionsområde. 
 
 Revisorerna ska senast den 15 maj den 15 mars ha lämnat sina 

revisionsberättelser till STF. 
 
 Berättelserna ska avse dels den ekonomiska förvaltningen, dels den genom-

förda verksamheten med avseende på förbundsmötet beslutade planer.  
 Berättelserna ska läggas fram för förbundsmötet och sändas ut av 

förbundsstyrelsen med övriga handlingar till mötet. 
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5. Övrigt 
 
5:1 Verksamhetsår 
 STFs verksamhetsår omfattar kalenderåret. 

 
5:2 Sveriges Tandläkarförbunds emblem 
 STFs emblem är skyddat enligt lag. Det får av medlem användas på skyltar 

och trycksaker och då endast i förening med orden "Medlem av". 
 
 Den som utträder eller utesluts ur riksförening är skyldig att omedelbart 

avlägsna förbundsemblemet från hens skyltar och trycksaker, om så inte 
kan ske förstöra de märkta objekten. Den som utträder eller utesluts ska 
särskilt underrättas om innehållet i denna paragraf. 

 
5:3 Stadgeändring 
 Förslag till ändring av dessa stadgar ska av förbundsstyrelsen delges för-

bundsmötet. Erhåller förslaget 2/3 av de vid förbundsmötet avgivna 
rösterna, är det antaget. 

 
 Beslut om ändring i Instruktioner och bestämmelser (se sid. 14-18) fattas 

med enkel majoritet. 
 
 Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande 

verksamhetsår, såvida förbundsmötet inte beslutar på annat sätt. 
 
 Förbundsstyrelsen har rätt att vidta icke sakmässiga justeringar av t ex 

redaktionell och språklig art liksom justeringar till följd av andra fattade 
beslut eller ändringar. Justeringar gjorda enligt detta stycke ska anmälas av 
förbundsstyrelsen till det närmast kommande förbundsmötet. 

 
5:4  Sveriges Tandläkarförbunds upplösning 
 För STFs upplösning fordras beslut på två med minst tre månaders mel-

lanrum på varandra följande förbundsmöten. Beslutet ska vardera gången 
biträdas av minst 4/5 av förbundsmötesombuden. 

 
 Vid STFs upplösning ska det beträffande STFs befintliga tillgångar, om vilka 

särskilda bestämmelser inte finns, fattas beslut om medlens användning. 
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 Instruktioner och bestämmelser 
 
I INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
 
 Det åligger fortbildningsrådet 
 

 att besluta om, utveckla och samordna Tandläkarförbundets fortbildning 
i enlighet med förbundsstyrelsens strategiska beslut, 

 
 att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera 

Tandläkarförbundets fortbildningsverksamhet. Uppföljningen och 
utvärderingen ska rapporteras till förbundsstyrelsen med ett förslag 
till verksamhetsplan och budget, 

 
 att  inom ramen för detta upprätta budget för kursnämnderna. 
  

 att ta fram och utge Tandläkarförbundets kursprogram,  
 

 att innan utgången av årets första kvartal sista februari lämna en 
berättelse över föregående verksamhetsår till förbundsstyrelsen, 

 
att  fastställa antal ledamöter i kursnämnderna till mellan 7 och 14, 

 
 att utse ledamöter i kursnämnderna, 

 
att  fastställa mandatperiod för kursnämndsledamöter, max tre år. 

Ledamot kan väljas om för ytterligare mandatperioder, 
 

att  ta fram kandidater vid nyval till kursnämnderna, 
 

 att fastställa arbetsordning för kursnämnderna, 
 

 att  tillse att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är 
medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund godkänns av 
förbundsstyrelsen. 

  
 Rådet är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 
 

 Fortbildningsrådets ledamöter kan ingå i kursnämnderna. 
 
 Vid nämnders sammanträden ska protokoll föras, vilket justeras av 

ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokoll från sammanträden per 
post, telefon eller annat motsvarande sätt ska justeras av samtliga 
deltagande ledamöter. 
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II BESTÄMMELSER FÖR HEDERSMEDLEMSKAP OCH UTDELANDE AV 

FÖRTJÄNSTMEDALJER 
 
§ 1 Till hedersmedlem i STF kan utses person, inom eller utom den svenska 

tandläkarkåren, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för STFs intressen eller 
för främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning eller som STF av 
annan anledning önskar speciellt hedra. 

 
§ 2 Hedersmedlemskap ska åtföljas av ett diplom undertecknat av STFs ordfö-

rande och dess högste tjänsteman. 
 

§ 3 STF har två förtjänstmedaljer: 
 
 Gotthard Dahlén-medaljen - att utdelas till medlem i STF som erkänsla för 

utomordentliga förtjänster inom STFs verksamhet. 
  
 Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj - att utdelas till medlem i 

STF som erkänsla för utomordentliga förtjänster för främjande av 
odontologisk vetenskap eller utbildning. 

 
§ 4 Gotthard Dahlén-medaljen utdelas i samband med STFs förbundsmöte. 

Tillägg: De år som ordinarie förbundsmöte inte äger rum delas Gotthard 
Dahlén-medaljen ut i samband med Odontologisk riksstämma. Svenska 
Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj utdelas vart tredje år i samband 
med Odontologisk riksstämma. Motiverat förslag kan lämnas till STF senast 
tre månader före respektive utdelningstillfälle. 

 
§ 5 Medaljerna ska vara utförda av 8:e storleken 33 mm med orangefärgat 

band. 
 
§ 6 Högst en Gotthard Dahlén-medalj får utdelas vid varje utdelningstillfälle. 

 
III INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN 
 
 Valberedningen åligger 
 
 att förbereda val som ska förrättas av förbundsmötet, 
 
 att vid alla val enligt 3:1.9 i STFs stadgar, med undantag av val till vilka 

kandidater enligt stadgarna nomineras av riksföreningarna samt av 
val av ledamöter i valberedningen, avge förslag till kandidater, 

 
 att då förslag avser val upptaget på dagordningen för förbundsmötet 

lämna in förslaget till förbundsstyrelsen senast den 1 oktober den 15 
mars, 

 
 att till varje post, efter konsensus, föreslå en kandidat som beredningen 

efter objektivt bedömande ansetts lämplig och som speglar 
medlemskåren. Valberedningen ska eftersträva att nominerade 
kandidater har egenskaper och erfarenheter som är relevanta för det 
aktuella uppdraget,  



 

Sveriges Tandläkarförbund                      Bilaga till proposition 1                                                             
 

18 
 
 att kontrollera om det finns kandidater med vetenskaplig kompetens i 

STFs styrelse, 
 
 att ge STFs riksföreningar och deras avdelningar tillfälle att lämna förslag 

till valberedningen genom att ombe riksföreningarnas avdelningar att 
skriftligen ge förslag till val av förtroendemän i görligaste mån senast 
sextio dagar före förbundsmötet den sista februari de år som valen i 
punkt 3.1.9 behöver förrättas, 

   
 att till ordförande för stipendienämnden föreslå person som är 

disputerad och bedriver aktiv forskning och har kunskap om 
forskningsfinansiering, 

  
 att föreslå kandidat till ordförande i fortbildningsrådet som har kunskap 

om och intresse för utbildningsfrågor, 
 
 att tillse att förslag till övriga ledamöter i fortbildningsrådet har en 

geografisk spridning, 
 
 att bereda Hjälpfondsnämnden möjlighet att till valberedningen lämna 

förslag på ledamöter i nämnden,  
  
 att förvissa sig om att de som beredningen föreslagit är villiga att åta sig 

uppdraget, 
 
 att förankra valberedningens förslag väl i riksföreningarna, 
 
 att avlämna ett nytt förslag vid oförutsedd händelse,     

 att      föreslå revisorer som har kännedom om STFs verksamhetsområden 
och samarbetspartners,   

 att vid förbundsmötet genom någon av beredningens ledamöter 
motivera framlagt förslag.    En av ledamöterna är sammankallande. Denne utses inom beredningen. 

Beredningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 
 
 För fullgörande av sitt uppdrag har beredningens ledamöter rätt att närvara 

vid sammanträden med STFs olika förtroendemannaorgan. 

 
IV INSTRUKTION FÖR VALFÖRRÄTTARE 
 
 Det åligger valförrättaren 
 
 att inför varje val förvissa sig om att nomineringen är avslutad. 

Nominerad anses endast den vara som av valberedningen eller av 
närvarande förbundsmötesombud föreslagits till viss post, 
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 att om någon av justeringsmännen till följd av egen nominering icke är 

närvarande under valförrättningen tillse, att ny justeringsman för 
valen utses, 

 
 att företa valen i den ordning som anges i 3:1.9 STFs stadgar. 
 
 Sluten omröstning ska ske när mer än en kandidat är nominerad. 
 På röstsedel ska anges personer till det antal som vid varje val ska väljas. 
 
 Den omständigheten att ombud är nominerat till någon post, utgör inte 

hinder för denne att avge röst för detta val. 
 
 Den ska förklaras vald som vid röstsammanräkning har fått det högsta 

röstetalet eller, om flera ska väljas, de högsta röstetalen. Om därvid två 
eller flera fått lika röstetal, ska lottning företas. 

 
V BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS STÖDFOND 
 
§ 1 STFs stödfond har till ändamål att ge STF en starkare ekonomisk grundval 

vid dess arbete för tandläkarkårens gemensamma intressen. För att uppnå 
detta syfte kan medel ur fonden disponeras av förbundsstyrelsen. 

 
§ 2 Till stödfonden förs medel vilka enligt beslut av förbundsmötet ska tillföras 

fonden, som gåvor och andra bidrag. 
 
§ 3 Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. 
 
 Förbundsstyrelsen äger för tillgodoseende av tillfälliga behov fallande inom 

fondens ovan angivna syften årligen disponera en summa motsvarande 15 
basbelopp av fondens medel. Anser förbundsstyrelsen att större belopp 
behöver tas i anspråk, ska frågan underställas förbundsmötet. 

  
 Förbundsstyrelsen ska vid varje ordinarie förbundsmöte avge redovisning 

för sin förvaltning av fonden under de senaste två verksamhetsåren med 
angivande av för vilket syfte förbundsstyrelsen disponerat fondens medel. 

  
Ny lydelse Alternativ Förbundsmöte vart tredje år: 
Förbundsstyrelsen ska vid varje ordinarie förbundsmöte avge redovisning 
för sin förvaltning av fonden under de senaste tre verksamhetsåren med 
angivande av för vilket syfte förbundsstyrelsen disponerat fondens medel. 

 
§ 4 För ändring av dessa bestämmelser gäller punkt 5:4 i STFs stadgar. 

 
VI BESTÄMMELSER FÖR SWEDISH DENTAL JOURNAL 
 
 Swedish Dental Journal är STFs engelskspråkiga vetenskapliga tidskrift. 
 

Swedish Dental Journal ges ut i samarbete med Svenska Tandläkare-
Sällskapet. 
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 Tidskriften kan utge supplement. 
 
 Tidskriften tillställes STFs medlemmar. 
 

Tidskriftens redaktör har för fullgörande av sina redaktionella uppgifter rätt 
att utse en redaktionsnämnd (Editorial Board) och referees. 

 
 Svenska Tandläkare-Sällskapet lämnar årligen ekonomiskt bidrag till 

Swedish Dental Journal. 
 
 Swedish Dental Journal är för närvarande vilande. 
 Förbundsstyrelsen har rätt att sälja Swedish Dental Journal om 

gynnsamma förslag uppkommer. 

 
VII BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS 100-ÅRSFOND 
 
1. Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond har till ändamål att genom 

bidrag ur denna uppmärksamma personer eller organisationer som 
genom nytänkande och banbrytande insatser förtjänstfullt bidragit till att 
förutsättningarna för tandläkaren att bedriva sin profession utvecklats på 
ett gynnsamt sätt. 
 

2. Till fonden förs i samband med dess inrättande behållningen i förbundets 
90-årsfond. Fonden ska i övrigt byggas upp av bidrag, gåvor och donationer. 
Förbundet kan tillskjuta medel. 

 
3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen utser mottagarna 

av bidrag ur fonden. Bidragen ska utdelas vid tillfälle som förbundsstyrelsen 
beslutar. 

 
4. Fonden ska ha sitt särskilda konto i förbundets räkenskaper.  

 
VIII BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND 
 FÖR TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER 

 
1. Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer 

och organisationer som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor 
och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård.  
 

2. Fonden byggs upp genom årlig insättning från medel som STF erhåller för 
de s k marknadsföringsavtalen. Beloppet ska fastställas av förbundsstyr-
elsen. Till fonden kan även läggas frivilliga bidrag, gåvor och donationer. 
 

3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Denna utser mottagare. Bidrag kan 
utdelas till en eller flera mottagare. Förbundsstyrelsen beslutar om 
bidragssumman. 
 

4. Bidrag kan utdelas årligen. Bidrag utdelas vid tidpunkt som förbundsstyr-
elsen fastställer. 
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5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper.  
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Föreskrifter och regler vad gäller Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp  

 
Jan-Erik Miltons minnesfond övergick den 3 juni 2013 till Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp. Fonden ska likväl stå kvar med sitt namn i 
balansräkningen för Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp. 
 
Föreskrifter för Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp 
 
1. Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp har i första hand till uppgift att 

lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj som oförskyllt råkat i 
ekonomiskt trångmål. I andra hand får understöd lämnas till långvarigt arbetslös 
tandläkare för omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös tandläkare för 
dennes deltagande i efterutbildning i syfte att upprätthålla yrkeskunskaperna. I 
tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande 
tandläkarstuderande. 

 
2. Stiftelsens styrelse utgörs av Hjälpfondsnämnden inom Sveriges Tandläkarförbund, 

(Anm 1). 
 
3. Genom Hjälpfondsnämndens försorg kan insamling av frivilliga bidrag till 

Kamrathjälpen från förbundets medlemmar årligen verkställas. 
 
4. Av stiftelsens årliga avkastning ska minst en tiondel läggas till kapitalet. 

Överskottsmedel från förbundets verksamhet ska kunna läggas till kapitalet efter 
beslut av Sveriges Tandläkarförbunds högsta beslutande organ, förbundsmötet. 
Donationer till Kamrathjälpen ska i sin helhet läggas till kapitalet, om inte donator 
föreskrivit andra villkor. 

 
5. Till stiftelsens förfogande för årlig utdelning står dels från föregående år ej utdelade 

medel, dels föregående års inkomna bidrag samt föregående års avkastning. 
 
6. Av tillgängliga medel må Hjälpfondsnämnden på ansökan eller eget initiativ betala ut 

understöd eller bidrag. Dessa ska ha karaktären av kamratlig hjälp och i görligaste 
mån så avvägas att de utgör ett effektivt bistånd i enlighet med bestämmelserna i 
punkt 1. 

 
7. Stiftelsens kapitaliserade medel ska placeras så att bästa möjliga avkastning utan 

orimlig risktagning erhålls.  
 
8. De av förbundet utsedda revisorerna för STFs verksamhet ska även vara revisorer för 

Kamrathjälpsfonden. 
 
9. Skulle Hjälpfondsnämnden genom att Sveriges Tandläkarförbund upplöses eller på 

annat sätt upphöra med sin verksamhet, ska hela det kvarvarande kapitalet 
användas för att främja vård av behövande gamla, sjuka eller funktionsnedsatta 
tandläkare. 

 
10. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom beslut av förbundsmötet, men inte 

avseende medlens användning. 
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Anmärkning 1:  
Beträffande Hjälpfondsnämnden gäller det som anges i stadgar för Sveriges Tandläkarförbund underpunkt 
4:1.2 Hjälpfondsnämnden, 3:1.9 Val vid förbundsmötet samt Instruktion för Valberedningen. 

 
Regler 
 
1. Förbundsstyrelsen och Hjälpfondsnämnden har rätt att till förbundsmötet lämna 

förslag om ändring av stiftelsens föreskrifter. Förslag ska av förbundsstyrelsen 
utsändas till förbundsmötet enligt de bestämmelser som anges i stadgar för Sveriges 
Tandläkarförbund, punkt 3:1.4. Förslag, som väckts av förbundsstyrelsen ska åtföljas 
av yttrande från Hjälpfondsnämnden och vice versa.  

 
2. När Hjälpfondsnämnden sammanträder i egenskap av styrelse för Kamrathjälpen ska 

protokoll föras, vilket justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokoll 
från sammanträden per post, telefon eller annat motsvarande sätt ska justeras av 
samtliga deltagande ledamöter. 

 
3. Protokollen får inte publiceras. De ska jämte nämndens skriftväxling förvaras av 

nämndens ansvarige tjänsteman, vilken är ansvarig för nämndens arkiv. 
 
4. Beslut om ändring av dessa regler fattas av Sveriges Tandläkarförbunds högsta 

beslutande organ, förbundsmötet. För beslut om ändring av stiftelsens föreskrifter 
enligt punkt 10 samt om ändring av dessa regler krävs en majoritet av 2/3 av de 
avgivna rösterna.  
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 Föreskrifter och instruktioner för Stiftelsen Svenska Tandläkare-
Sällskapets Änke- och Pupillkassa 

 
Stiftelsen bildades genom en sammanläggning av E Förbergs 65-årsfond, Ludvig och 
Tilly Selenius' Donation och Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa, 
medgiven av Kammarkollegiet i beslut 1995-09-15. 

 
Föreskrifter 
 
1. Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa har till ändamål 

att bereda understöd åt behövande änkor/änkemän och oförsörjda barn efter 
avlidna svenska tandläkare, eller åt nödställd tandläkare, som är medlem av 
Sveriges Tandläkarförbund. 

 
2. Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, kan användas 

till understöd och nämnden bestämmer storleken av de understöd som utdelas. 
 
3. Eventuellt överskott av den årliga avkastningen läggs till kapitalet, likaså hela den 

behållna avkastningen i händelse utdelning något år skulle utebli.  
 
4. Skulle avkastningen något år inte visa sig vara tillräcklig för behovet av understöd, 

har nämnden rätt att även använda upptill 25 % av det belopp som under året 
tillförts kassan genom insamling.  

 
5. Under november eller december månad meddelas, på sätt som nämnden be-

stämmer, att ansökan om understöd från fonden ska lämnas in senast 31 januari. 
Ansökan ska vara åtföljd av personbevis, uppgift om den sökandes årsinkomst 
samt intyg från minst två välbekanta personer om den sökandes faktiska behov av 
understöd. 

 
6. Om flera sökande anses vara i lika stort behov av understöd, ska hänsyn tas till i 

vilken utsträckning den sökandes anhöriga bidragit till fondens bildande eller 
förökning. 

 
7. Före den 31 mars månad bestämmer nämnden efter prövning av inkomna ansök-

ningar om understöden för det löpande kalenderåret. Utbetalning av understöd 
ska ske med hälften i juni och hälften i december. 

 
8. Understöd beviljas endast för ett år i taget, räknat efter kalenderår. En ny 

ansökan måste därför lämnas in varje år. 
 
9. Avlider understödstagare, får dödsboet understöd halvåret ut. 
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25 
Övriga instruktioner 
 
1. Hjälpfondsnämnden inom Sveriges Tandläkarförbund är stiftelsens styrelse och 

förfogar över såväl förvaltningen av stiftelsens medel som utbetalning av 
understöd. 

 
2. När Hjälpfondsnämnden sammanträder i egenskap av styrelse för stiftelsen ska 

protokoll föras, vilket justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 
Protokoll från sammanträden per post, telefon eller annat motsvarande sätt ska 
justeras av samtliga deltagande ledamöter. 

 
3. Protokollen får inte publiceras. De ska jämte nämndens skriftväxling förvaras av 

nämndens ansvarige tjänsteman, vilken är ansvarig för nämndens arkiv. 
 
4. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen revideras av STFs revisorer. 
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PROPOSITION 2 

Styrelsearvoden i Tandläkarförbundet 

Bakgrund 
Historiskt har styrelsearbete i Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse ersatts med ett arvode 
för de dagar man tjänstgjort, kombinerat med ersättning för löneavdrag alternativt en 
schabloniserad stilleståndsersättning till vårdgivaren. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen 
Mål 278-17 ska ersättning för styrelsearbete beskattas som personlig inkomst. Därmed fungerade 
inte modellen där en del av arvodet betalades till vårdgivaren. 

Riksföreningarna och dess förtroendevaldas insatser ger förbundet den plattform med kunskaper 
som behövs. Genom att förlita sig på det vilar också verksamheten tungt på att graden av 
engagemang upprätthålls. Vissa riksföreningar kompenserar själva de förtroendevalda i 
förbundsstyrelsen. En omarbetad modell för arvoden bör säkerställa en mer likvärdig hantering.  

Det blir allt svårare att hitta personer som vill ställa upp på förtroendeuppdrag, speciellt på ideell 
basis. Visserligen kan en förtroendepost ses som ett hedersuppdrag men ära rankas inte särskilt högt 
i jämförelse med oro för de inskränkningar ett uppdrag kan innebära både karriärmässigt och 
inkomstmässigt samt hur mycket av den egna fritiden som kommer att tas i anspråk. En viktig 
förutsättning är att ingen tandläkare som anses lämplig för ett förtroendeuppdrag inom förbundet 
ska hindras att ta det på grund av stor personlig ekonomisk förlust. Om ersättningsnivåerna 
uppfattas som alltför låga kan det innebära att förbundet både riskerar att tappa befintlig kompetens 
och får svårt att hitta nya lämpliga kandidater till vakanta förtroendeuppdrag. Det är också viktigt att 
hitta en balans i arvoderingen så att ersättningens nivå inte ska upplevas som ett dominerade motiv, 
ett styrelseuppdrag ska inte fungera som en parallellinkomst för den enskilde utan istället uppfattas 
som skälig relativt uppdragets karaktär. 

Syftet med förslaget är att hitta en långsiktigt hållbar och transparent lösning för arvodering med 
goda förutsättningar för att kunna locka personer med hög kompetens till verksamheten samt att 
upprätthålla ett bra och välfungerande förbund över tid.  

Principer för arvodesregler och nivåer 
• Samtliga nivåer bör i fortsättningen räknas upp med förändring i basprisindex.
• Arvodesnivåerna ska vara förutsägbara för såväl individen som organisationen
• Arvodesnivåerna ska upplevas som skäliga för den insats som krävs och det ansvar som

uppdraget innebär.
• Ordförande bör ha ett fast arvode

Fast arvode 
Ordföranden 

Den nuvarande nivån för ersättning till ordföranden beräknades på en snittlön för en övertandläkare 
anställd inom den offentliga tandvården, vilket när modellen utarbetades ansågs ligga på 66 647 
kr/månad och gav ett årsarvode om 300 000 kr baserat på en arbetsinsats om 90-100 dagar per år. 
Ersättningen räknades från 2020 upp med 30% till 390 000 kr/år för att kompensera eventuellt 
förlorade pensionsavsättningar. Ovanstående ersättning inkluderar inte semesterersättning.  
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Enligt Tjänsttandläkarnas lönestatistik från oktober 2019 är en nationell medianlön för en 
övertandläkare (ej chef) med specialistbehörighet utfärdad under åren 1994–1998 ca 75 000 
kr/månad. 

I ersättningen bör det även ingå kompensation för avsättning till pensioner om ca 30% (1,3) och 
semesterlöneersättning om 14,88% (1,148). 

Med denne riktlinje föreslås: 

Det fasta arvodet för ordförande ska uppgå till 672 000 kr/år. (75 000 x 12 x 1,1488 x 1,3 x 50%*) 

* Omfattningen på ordförandes uppdrag motsvarar 50% av en heltid. 

Ledamöter och suppleanter 
De fasta årsarvodena bör spegla graden av ansvar och förväntad nedlagd tid. Det är en anledning till 
att behålla en trappa mellan olika ledamöter och suppleanter. Förslaget är att skillnaden mellan 
ledamot och suppleant bör öka samt att skillnaderna mellan vice ordförande och övriga ledamöter 
minskar. 

Förslaget är att de fasta arvodena för övriga ledamöter utgår från en halv månadslön för 
övertandläkare enligt ovan och att nivåerna ändras enligt nedan. 

Årsarvode Idag (kr/år)  Förslag (kr/år) 
Ordförande 392 474 672 000 
Vice förbundsordförande 52 330 52 000 
Övriga ledamöter 26 165 36 400 
Suppleant 13 000 13 000 
Stud, adjungerad ledamot 26 165 12 500 

 

Rörligt arvode (sammanträdesarvode) 
För ordföranden föreslås samma modell som idag, dvs det utgår inget rörligt arvode. 

Övriga ledamöter 

Beräkningen för övriga ledamöter föreslås utgå från riktlinjen ovan, dvs i paritet med en 
övertandläkare i den offentliga tandvården. 

Med denne riktlinje föreslås: 

Det rörliga arvodet för ledamöter (exkl. stud.) ska uppgå till 5 227 kr/dag (75 000/30 dagar x 1,4 x 
1,1488 x 1,3) 

Studerandeföreningens ordförande är adjungerad i styrelsen och har inte beslutsmandat och inte 
samma ansvar som övriga ledamöter. Dessutom förlorar representanten i normalfallet inte lika 
mycket i arbetsinkomst. Det är därför rimligt att denne har en lägre nivå på arvode. En lägsta nivå på 
arvode för studeranderepresentanten kan utgå från ett rimligt extraarbete. Enligt Handelsanställdas 
förbund så är en ingångslön för en 19-åring i detaljhandeln ca 22 500 kr och i lager och e-handel ca 
25 300 kr. En rimlig lön att utgå ifrån är i så fall 25 000 kr, dvs en tredjedel av en övertandläkare 
enligt ovan.  

Med denna utgångspunkt föreslås att: 

Studerandeföreningens representant får ett rörligt arvode om 1 742 kr/dag. (5 227/3) 
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Ekonomiska konsekvenser 
I kalkylen räknar vi med att styrelsen sammanträder vid åtta tillfällen per år. Vid första 
styrelseinternatet varje år och vid förbundsmötet närvarar styrelsen under två dagar, dvs totalt 10 
mötesdagar per år. Vid styrelseinternatet deltar även suppleanter. 

De kostnader förbundet har för arvoden idag och enligt förslaget blir: 

 

Fasta arvoden         
   2021 Soc Totalt  Förslag Soc Summa 

  Antal   
Arvode/ 
ledamot 31,42%     

Arvode/ 
ledamot 31,42%   

Ordf 1  392 474 123 315 515 789  672 000 122 538 905 012 
Vice ordf 1  52 330 16 442 68 772  52 000 16 338 120 668 
Ledamöter 4  26 165 8 221 137 544  36 400 8 169 60 334 
STUD 1  26 165 8 221 34 386  12 500 8 169 60 334 
Suppleanter 6   13 082 4 110 103 154   13 000 24 508 181 002 
Summa     859 646    1 327 350 

          
          
Mötesarvoden         
   2021 Soc Totalt  Förslag Soc Totalt 

  Antal 
Mötes-
dagar   31,42%       31,42%   

Ordf 1 10 0 0 0  0 0 0 
Vice ordf 1 10 3 175 998 41 726  5 227 1 642 68 693 
Ledamöter 4 10 3 175 998 166 903  5 227 1 642 274 773 
STUD 1 10 3 175 998 41 726  1 742 547 22 893 
Suppleanter 6 2 3 175 998 50 071   5 227 1 642 82 432 
Summa     300 426    448 791 

 

    2021   Förslag 

TOTALA (fasta arvoden och mötesarvoden)  1 116 072  1 776 141 

Budgetkonsekvens 
Förslaget innebär en kostnadsökning motsvarande 660 069 kr. I budgetpropositionen räknas 
budgeten utifrån ett bifall på propositionen. 

 

Hemställan 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att arvoden för förbundsstyrelsen fastställs i enlighet med propositionen och börjar gälla  
från och med 1 januari 2022. 
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PROPOSITION 3 

Ändring av lydelse i förbundets stadgar angående förbundsmötets 
sammansättning 

Bakgrund 
Behovet av ett förtydligande i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar gällande den roll som 
förbundsstyrelsens suppleanter har på förbundsmötet har uppmärksammats. 

I förbundets stadgar under 3:1.1 Förbundsmötets sammansättning står det att ledamot av 
förbundsstyrelsen, förbundsmötets talman och dennes ersättare samt den som innehar tjänst hos 
STF inte kan vara ombud på förbundsmötet: 

”Ledamot av förbundsstyrelsen, förbundsmötets talman och dennes ersättare samt den som 
innehar tjänst hos STF kan inte vara ombud.” 

Vidare under samma punkt i stadgan står det att suppleanter har närvarorätt, förslags- och 
yttranderätt, men inte rösträtt på förbundsmötet. 

Förslag 
För att tydliggöra att inte heller förbundsstyrelsens suppleanter kan vara ombud på förbundsmötet 
föreslås ett förtydligande i stadgans skrivning 3:1.1. Den nya lydelsen förslås bli: 

”Ledamot och suppleant av förbundsstyrelsen, förbundsmötets talman och dennes ersättare 
samt den som innehar tjänst hos STF kan inte vara ombud.” 

Hemställan 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 

att fastställa föreslagen ändring i punkt 3:1.1 Förbundsmötets 
sammansättning, i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar. 



Motion om utveckling av tandsköterskeutbildningen 

Tandsköterskeutbildningen i Sverige är en yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten för 

yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Yh-myndigheten ansvarar för 

eftergymnasiala utbildningar som ger skräddarsydd och efterfrågad kompetens. Yh 

bygger på samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren. Det är tänkt att 

utbildningen till tandsköterska bla skall ge kunskaper som tandvårdsklinikens 

administration, hygien-, miljö- och kvalitetsarbete samt kunskaper om förebyggande och 

behandlande tandvård. 

Vi har haft förmånen att kunna ge stöd för framtidens tandsköterskor genom att vi har 

varit engagerade i Lärande i arbetet (LIA). Det innebär att en del av utbildningen är 

förlagd till en arbetsplats. I samtal med andra kollegor har vi förstått att det tyvärr är 

stora skillnader mellan de olika utbildningarna runt om i Sverige. Därför måste vi se hur 

vi kan utveckla och förbättra kvaliteten på tandsköterskeutbildningen.  

Jag yrkar på 

att tandläkarförbundet driver frågan om ett mer enhetligt grundkrav på Yh 

tandsköterskeutbildningarna för att kvalitets säkra och säkerställa en miniminivå på hur 

de olika skolornas tandsköterskeutbildningar bedrivs inom 

yrkeshögskoleutbildningarna.  

Erik Baecklund 



Sveriges Tandläkarförbund  Förbundsstyrelsens svar på motion 1 

Förbundsstyrelsens svar på motionen Motion om utveckling av tandsköterskeutbildningen 

För att bli tandsköterska så krävs 3 terminers studier på Yrkeshögskolan vilket ger 325 YH-poäng. I 
dagsläget finns utbildningen på cirka 20-30 utbildningsorter. Utbildningarna regleras i nationella 
föreskrifter. Myndigheten för Yrkeshögskolan hanterar föreskrifterna. Svenska 
Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor efter genomgången MYH-utbildning 
325 YH poäng, enligt den nationella utbildningsplanen för tandsköterskor. Från och med 2020 
certifieras också tandsköterskor med adekvat äldre utbildning. 

Motionären yrkar på att Tandläkarförbundet driver frågan om ett mer enhetligt grundkrav på Yh 
tandsköterskeutbildningarna för att kvalitetssäkra och säkerställa en miniminivå på hur de olika 
skolornas tandsköterskeutbildningar bedrivs inom yrkeshögskoleutbildningarna. 

Förbundsstyrelsen anser att frågan om en hög och förutsägbar kvalitetsnivå i tandvårdsteamet är 
avgörande för att kunna säkerställa en god patientsäkerhet och en god och utvecklande arbetsmiljö. 
Förbundsstyrelsen ser med oro på kvalitetsbrister som identifieras och frågan är och kommer att 
vara viktig i förbundets arbete. 

Ordförande Chaim Zlotnik har en dialog med ordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet, Marie 
Udén. En viktig fråga för Tandsköterskeförbundet är att få till en legitimation för tandsköterskor. 
Enligt Tandläkarförbundets policy Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning bör 
tandsköterskan inte ha legitimation.  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att det redan i dag finns nationella 
föreskrifter. 



MOTION TILL TANDLÄKARFÖRBUNDETS  MÖTE DEN 10 december 
2021 

Sveriges tandläkarförbunds möjlighet att påverka EU-parlamentet. 

Sveriges tandläkarförbund är en av medlemmarna i CED Council of 
European Dentists, och som medlem upmanad av dess stadgar att 
delge medlemsländerna förbättringar inom tandvården, som kan vara 

till nytta för medlemsländerna ( 29 st). Jag har tidigare pratat med 
Hans Göransson, STF:s representant i CED, om möjligheten för Sverige 
att påverka CED:s inställning till användningen av amalgam, varvid 
Hans Göransson sade att han som enskild representant för Sverige 
inte kunde komma med några förslag, utan att det  måste komma 
från Sveriges Tandläkarförbund. 

CED har länge i många år varit en banérförare för 
amalgamanvändning. Vid en Hearing i  Europeiska Unionen för två år 
sedan hade jag en häftig diskussion om kvicksilvers toxicitet med 
CED:s representant ( från Storbritannien), en hearing som påverkade 
Europaparlamentet att fatta det beslut som trädde i kraft i år om 
begränsning av amalgamanvändning till  gravida kvinnor och 
bröstfödande samt barn under 16 år. Minamata beslutet siktar 
visserligen på en total utfasning av kvicksilveramalgam år 2030. men 
under nio års tid hinner Europas tandläkare göra många nya 
amalgamfyllningar. Sedan kvarstår problemet för många år framöver 
med förgiftning vid de tillfällen då gamla amalgamfyllningar skall 
bytas ut! 

Det finns alltså anledning att sluta med användningen så snart som 
möjligt. Vilket Sverige gjort. Jag tycker att det är angeläget att 
Sveriges Tandläkarförbund som medlemsstat i CED utnyttjar 
möjligheten till att påverka  CED  så att CED använder sina 
påtryckningsmöjligheter för att få igenom ett omedelbart slut på 
amalgamanvändning inom europeisk tandvård, antingen via EU 
parlamentet eller en intern överenskommelse mellan 
medlemsstaterna. 



Som argument kan Sverige visa att det man befarade med kriser inom 
tandvården, aldrig gick i uppfyllelse: Ingen tandklinik har gått omkull 
på grund av amalgamförbudet, användning inom sjukhustandvården 
sjönk till ett antal under tio patienter på ett år. Inget dentalbolag har 
gått i konkurs på grund av utebliven försäljning av amalgamkapslar. 

Det som kvarstår är ett onödigt problem med kvicksilver i avloppssystem 
och tungmetallfilter, krematorierök och kvicksilver i rötslam som sprids på 
odlingsmark, kvicksilver i våra sjöar, floder och hav, där tyvärr de största 
mängderna är utsläpp från tandkliniker 

Ref: 

1)   ”Ett annat skäl till att man kan vilja fortsätta med det 
kvicksilveranvändning är att förändringen innebär nya kostnader hos parter 
som inte säkert ser nyttan själva. Ett exempel är lagning av tänder med 
amalgam (vilket i EU är den vanligaste fyllnadsmetoden). Det är billigare 
att använda amalgam då det tar längre tid för tandläkaren att använda 
kompositfyllningar. Kostnaden måste tas av patienten men fördelen 
kommer i andra delar av samhället: t.ex. genom att krematorier slipper rena 
gasen” (FALLSTUDIE: KVICKSILVER FÖR SAMHÄLLSANALYS I 
INLEDANDE BEDÖMNINGEN HAVSMILJÖFÖRORDNINGEN ) 

2) COWI 2008  undersökning av global användning av kvicksilver ( 2013 
Europas tandläkare köpte 90 ton kvicksilver, lite mer än året innan, största 
användaren av kvicksilver och utsläppskälla globalt 

 3) Krönika Tandläkartidningen maj 2016 ”CED (Council of European 
Dentists) är tandläkarprofessionens gemensamma röst i EU och 
samlar över 340 000 tandläkare från 30 europeiska länder. CED har 
funnits sedan 1961 och gör ett viktigt arbete för både tandläkare 
och patienter genom att försvara höga krav på tandvård och 
patientsäkerhet i hela Europa. ”  Kommentar: Att aktivt försvara 
amalgamanvändningen under många år  rimmar illa med eget beröm om 
att försvara höga krav på tandvård och patientsäkerhet. 

Jag Uppmanar genom denna motion Förbundsfullmäktige att på lämpligt 
vis delge medlemsstaterna i CED upplysning om det ofarliga att 
omedelbart upphöra med amalgamanvändning, såsom Sverige med stor 
framgång gjort för 12 år sedan 



Bassano del Grappa 10/10 2021 

Bobbie Beckman 

leg. tandläkare 
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Förbundsstyrelsens svar på motion gällande amalgam CED 

När vi i Sverige avvecklade vår amalgamanvändning hade vi goda förutsättningar till omställning och 
det kunde ske i en tid med god munhälsa hos befolkningen. Vid dialogerna i såväl CED som FDI har vi 
berättat om de goda erfarenheterna och resultaten som vi, tillsammans med flera andra länder, har 
fått med oss. En avgörande faktor för att uppnå ett gott resultat och en lyckad utfasning är att ha rätt 
förutsättningar. 

Under General Meeting i FDI som hölls i en digital form under september 2021 antogs en policy, Safe 
Use and Phase Down of Dental Amalgam. I policyn finns en skrivning som tar hänsyn till och 
respekterar ländernas olika förutsättning, Reduction or avoidance of the use of dental amalgam if 
possible. Samma förhållningssätt håller CED och det står vi i Sveriges Tandläkarförbund bakom och vi 
stöttar upp med argument och erfarenheter för att skapa förutsättningar för munhälsofrågor. En god 
munhälsa är en grundförutsättning för att kunna hantera en framgångsrik utfasning av amalgam. 

EU arbetar för en generell utfasning av amalgamanvändning och har tidigare krävt att varje land 
själva ska ta ansvar för processen. CED har idogt argumenterat för att det kräves en satsning på 
munhälsa för att ge förutsättning till en gemensam upptrappning av utfasningen. Den senare tiden 
har EU varit mer lyhörda för CED:s argumentation och i början av oktober gjorde CED en betydande 
positionering då CED nu för första gången finns med på listan över erkända organisationer hos 
European Medicines Agency (EMA). This is the first time that the European dentists’ needs and 
concerns are represented via direct and formal contact with the EMA, as a clear sign of the CED’s 
growing influence in contacts with EU institutions. 

Sveriges Tandläkarförbund ser väldigt positivt på CED:s positionering inom EU då det kan ge goda 
förutsättningar för långsiktiga och ansvarsfulla processer för att skapa en förbättrad munhälsa i 
Europa och därmed möjliggöra att fler länder kan följa Sveriges och andra länders goda exempel där 
vi generöst och engagerat kommer att fortsätta att stötta våra kollegor i Europa och resten av 
världen. 

Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad. 
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Sveriges Tandläkarförbunds 
verksamhetsmål 2022–2024 
Sveriges Tandläkarförbund har visionen ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. Det är ledstjärnan för 
verksamheten och den ska genomsyra vårt arbete och det vi vill för tandläkarna och tandvården i 
Sverige.  

Sveriges Tandläkarförbunds mission lyder ”God livskvalitet börjar i munnen. Sveriges 
Tandläkarförbund ger tandläkarna förutsättningar att utvecklas professionellt, ständigt höja 
kvaliteten i svensk tandvård och därmed förbättra den orala hälsan i befolkningen.” 

Sveriges Tandläkarförbunds styrelse ska verka för att stärka Sveriges Tandläkarförbund. 

Övergripande mål 
Sveriges Tandläkarförbund ska 

- vara tandläkarnas röst och en synlig företrädare för tandläkarprofessionen i Sverige och 
internationellt 

- vara en sammanhållande kraft och en attraktiv organisation för Sveriges tandläkare 
- bidra till att utveckla tandläkarnas kompetens  
- vara en viktig källa till aktuell information och kunskap  
- ge tandläkarna stöd i både personliga och professionella frågor 
- verka för att stärka och bevara den orala hälsan hos befolkningen 

Verksamhetsmål 
1. Utbildning
Den svenska grund- och specialistutbildningen samt fortbildningen inom odontologi ska vara av 
högsta kvalitet och tandläkarna ska fortbilda sig kontinuerligt under hela yrkeslivet. 

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- verka för att grundutbildningen ska ge tandläkarna de kunskaper, färdigheter och förhåll-
ningssätt som är nödvändiga för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i 
munhålan 

- verka för att innehållet i tandläkarnas specialistutbildning ska spegla befolkningens behov av 
avancerad tandvård 

- verka för att tandläkare genomgår kontinuerlig fortbildning och att Sveriges
Tandläkarförbund är den ledande arrangören av högkvalitativa kurser som speglar 
tandvårdens utveckling och olika behov 
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2. Forskning
Den svenska odontologiska grundforskningen, kliniska forskningen samt forskarutbildningen ska hålla 
högsta kvalitet samt vara internationellt konkurrenskraftig. 

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- tillsammans med Svenska Tandläkare-Sällskapet stödja forskning, samt arbeta för att 
tandläkarna kan följa den odontologiska forskningens utveckling. 

3. Personalförsörjning
Mängden tandvårdspersonal ska täcka befolkningens behov och alla personalkategorier inom 
tandvården ska ha rätt kompetens för sina uppgifter för att kunna ge god tandvård. 

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- verka för att dimensioneringen av tandläkarutbildningen är proportionerlig i förhållande till 
befolkningens behov av tandvård 

- 
- utifrån ett odontologiskt perspektiv följa och bidra till utvecklingen av interprofessionell 

samverkan, arbetsfördelning och delegering inom tandvårdsteamet både nationellt och 
internationellt 

4. Material, produkter och metoder
Tandläkarna ska ha förutsättningar att välja material och metoder som med utgångspunkt i 
vetenskap och beprövad erfarenhet är optimala både utifrån patientens och från tandläkarens 
synvinkel.  

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- verka för utvärdering, kunskapsbildning och utveckling av dentala material, produkter, 
metoder och materialregister 

- verka för att tandläkarna har goda kunskaper och tillgång till aktuell information om dentala 
material, produkter och metoder 

5. Patientsäkerhet, kvalitetsarbete och etik
Tandläkarnas yrkesutövning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, utgå från 
Tandläkarförbundets etiska riktlinjer och präglas av hög kvalitet och ett patientsäkert arbetssätt. 

Sveriges Tandläkarförbund ska 

- vara tandläkarprofessionens samlade röst i odontologiska kvalitetsfrågor och vara ledande i 
utvecklingen och definitionen av centrala kvalitetsbegrepp 

- verka för en kontinuerlig och levande debatt i frågor om kvalitet, patientsäkerhet och etik 

- verka för att tandläkarna har goda kunskaper om ansvarsfrågor och patientsäkerhet 

- verka för att tandläkarnas utbildning och yrkesutövning präglas av en hög etisk medvetenhet 
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6. Medlemsstöd 
Tandläkarna ska känna sig trygga under sitt yrkesliv och kunna få hjälp och stöd när så behövs. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- erbjuda stöd i ekonomiska problemsituationer inom ramen för Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp 

- erbjuda stöd i professionella frågor inom ramen för Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet, 
till exempel via funktionen Kollegastöd 

7. Oral hälsa 
Tandvård i världsklass syftar till att befolkningen erbjuds en vård av högsta kvalitet. Därför är det 
viktigt att beslutsfattare, andra behandlarkategorier och allmänhet ska ha god kännedom om den 
orala hälsans betydelse för allmän hälsa och för god livskvalitet. 

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- tydliggöra för allmänhet och beslutsfattare vikten av att bibehålla en god munhälsa genom 
hela livet 

- bidra till att allmänheten/patienten uppmärksammas på vikten av god egenvård 

- stödja andra yrkesprofessioner med kunskap om munhälsans betydelse för en god allmän 
hälsa 

- verka för att främja folkhälsan bland annat genom att samarbeta med andra folkhälsoaktörer 
inom exempelvis tobaksområdet 

8. Opinionsbildning, information och varumärke 
Sveriges Tandläkarförbund ska vara en synlig företrädare för tandläkarnas intressen och för 
patientens bästa. Sveriges Tandläkarförbund ska vara en attraktiv organisation för landets tandläkare 
samt en viktig samverkanspart för politiker, myndigheter och medier.  

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- bevaka och redovisa opinionsyttringar och attityder i samhället vad gäller tandläkare och 
tandvård och aktivt agera när det bedöms angeläget 

- förbättra samhällsattityden till tandvården och tandläkarprofessionen 

- lyfta fram tandvårdens roll inom hälso- och sjukvården samt inom folkhälsoområdet 

- stärka sitt varumärke bland annat genom att föra ut tandhälsofrågorna i samhället och ge 
aktuellt kunskapsstöd  

- erbjuda omvärldsnyheter som speglar aktuella debatter, nyheter och kungörelser inom 
tandvårdspolitiska frågor 

9. Tandläkartidningen  

Tandläkartidningen är Sveriges Tandläkarförbunds medlemstidning och finns både som 
papperstidning, på webben och i sociala medier. 
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Tandläkartidningen arbetar efter en av förbundsstyrelsen fastställd tidningspolicy. Chefredaktören är 
också ansvarig utgivare. 

Tandläkartidningen ska 

- vara en kommunikationskanal till medlemmar och omgivande samhälle 

- vara en attraktiv medlemsförmån 
 

- bevaka nyheter och debatt inom odontologi, politik, samhälle samt vetenskap och forskning 
av intresse och relevans för tandläkare och tandvårdsbransch  

- publicera vetenskapliga artiklar och kunskapsöversikter inom området odontologi och andra 
för tandläkare relevanta områden 

- erbjuda bilageannonsering och annonsplats både i papperstidningen och digitalt 

- utveckla befintliga och nya annonsprodukter, framför allt på den digitala arenan och i sociala 
medier 

10. Internationell och nationell samverkan 
Sveriges Tandläkarförbund ska delta i det nationella och internationella kunskapsutbytet för 
tandvården.  

Sveriges Tandläkarförbund ska   

- följa den internationella debatten och utvecklingen på områden av intresse för tandläkarna 
och på lämpligt sätt ta tillvara och återföra debatten. 

- företräda Sveriges tandläkare internationellt genom att delta i internationella samarbeten, 
bland annat genom medlemskap i internationella organisationer vars verksamhet främjar 
Sveriges Tandläkarförbunds syften och verksamhet eller genom vilka Sveriges 
Tandläkarförbund kan driva sina frågor 

- vara medlem i Saco, för att verka för tandläkarnas villkor som akademiker i Sverige 

- genom Saco och dess olika grupper bevaka och föra fram tandläkarprofessionens intressen i 
den samhällspolitiska debatten och beslutsprocessen 

- Sveriges Tandläkarförbund ska samverka med närstående organisationer på ett sådant sätt 
att medlemsnyttan tillgodoses optimalt 

11. Intern arbetsorganisation 
Den interna arbetsorganisationen ska vara utformad och dimensionerad så att den på 
kostnadseffektivaste sätt och med maximal verksamhetsnytta kan fullgöra sitt uppdrag. 
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Verksamhetsbudget och 
avgifter 2022 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2022 för Sveriges 
Tandläkarförbund (STF) samt information om budget för Tandläkarnas Service AB (TSAB). 

Ekonomin för förbundet stärktes med kapital när fortbildningsverksamheten gick in i förbundet. 
Under pandemin har dock denna verksamhet inte kunnat bidra till ekonomin lika positivt som vid 
normalår. Då osäkerheten kring pandemins effekter är stor är det fortsatt svårt att budgetera 
kursverksamheten. Budgeten för förbundet innebär ett underskott på 841 tkr. Den stora skillnaden 
mot budgeten för 2021 är att en deltidstjänst inom ekonomi dragits in, att en deltidstjänst tillkommit 
som faktureras Tandläkare Egen Verksamhet (TEV), att ett högre belopp budgeteras för inkomst av 
kapital samt att styrelsearvodena ökat enligt proposition. Budgeten för kursverksamheten är fortsatt 
försiktig. De flesta andra förändringar är i jämförelse relativt små.  

En stor del av förbundets ekonomi är beroende av kommersiella verksamheter som verkar på en 
konkurrensutsatt marknad. Detta innebär möjligheter till finansiering av delar av förbundets 
verksamhet, men också vissa risker. 

Intäkter 

Medlemsintäkter 

Medlemsintäkterna på 9,4 Mkr är oförändrade. Antalet medlemmar i riksföreningarna (exklusive 
studerandeföreningen) per 1 juni 2021 utgör basen både för fördelning av medlemsavgiften och 
antalet ombud till förbundsmötet, som är desamma som antalet röster. Antalet medlemmar och 
medlemsavgifter framgår av tabellen nedan.  

Riksförening Antal medlemmar Medlemsavgift (kr) 
TT 4 269 6 940 263 
TEV 1 367 2 222 380 
SOL 146 237 357 
Totalt 5 782 9 400 000 

Kursintäkter 

Budgeten för 2021 byggde på att omsättningen halveras mot ett normalt år under våren och att 
verksamheten är tillbaka andra halvåret. Budgeten för 2022 ligger på samma försiktiga nivå. 

Intäkter marknadsavtal 

Intäkter från marknadsavtal beräknas ligga på ungefär samma nivå 2022 som under 2021. 

Intäkter administrativ service 

I försäljningen av administrativ service till angränsande organisationer ingår försäljning till bl a 
Tandläkare-Sällskapet, Kamrathjälpen, TSAB och from 2021 även Tandläkare Egen Verksamhet (TEV). 
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Kostnader 

De största kostnaderna återfinns inom verksamheten för Fortbildning. Det är både direkta kostnader 
för själva kurserna i form av kursansvariga och föreläsare, som indirekta kostnader för administration 
inom kansliet. 

Personalkostnader 

I kostnaderna för personal så har mindre förändringar skett då bemanning inom ekonomi minskat 
och en deltid som säljs till TEV tillkommit. Då intäkten från TEV motsvarar kostanden innebär det 
ingen nettoökning av personalkostnaderna. Under posten personalkostnader redovisas även de 
högre styrelsearvodena. 

Verksamhetskostnader 

De budgeterade kostnaderna ligger i stort kvar på samma nivå som 2021. 

Ersättning till förtroendevalda 

I budgeten ingår en uppräkning av styrelsearvoden enligt proposition och övriga förtroendevalda 
enligt basprisindex. 

 

Finansiell ställning 

Förbundet har en stabil finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgick vid 2020 års bokslut till 42 423 
tkr varav stödfonden utgjorde 11 773 tkr. 

 

Långsiktig ekonomisk utveckling 
Förbundets ekonomi är starkt beroende av externa intäkter, som fortbildningens kursavgifter och 
förbundets samarbetsavtal. 

Kansliets större kostnadsposter är löner till tjänstemän, arvoden till förtroendevalda och 
lokalkostnader. 

Medlemsintäkterna har legat på samma nivå ett antal år medan kostnaderna ökar med inflation. Det 
innebär att förbundet är beroende av andra externa intäkter. 

 

Budget för dotterbolaget Tandläkarnas Service AB (TSAB) 

Tandläkarnas Service AB är ett aktiebolag och lyder under aktiebolagslagen som anger ansvaret för 
styrelsen respektive bolagsstämman. Som information och för transparens så redovisas bolagets 
budget separat. 

Annons- och prenumerationsintäkterna utgår från en marknadsbedömning. De varumärkesbyggande 
annonserna har fortsatt trots pandemin. De digitala annonserna i form av webbannonser och 
nyhetsbrev har fortsatt öka. Tidningens annonsintäkter, både i papperstidningen och digitalt, 
kommer att följas noggrant för att utvärdera utvecklingen. 
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Kostnaderna för tryck har ökat pga högre papperspriser. Kostnaden för distribution följer i stort 
prisuppgångar. TSAB betalar till förbundet för administrativ service och hyra av lokaler i proportion 
till de resurser de nyttjar. 

Utvecklingen beror till stor del på utvecklingen i omvärlden, dvs möjligheten att sälja annonser i 
tryckta medier och digitalt. Under 2022 budgeteras för kontinuerlig utveckling av webben och den 
tryckta tidningen. 

Även med utvecklingskostnader så budgeteras ett överskott på 175 tkr. 

 

Hemställan 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet 

1. godkänner förbundsstyrelsens förslag till budget 2022. 
 

2. beslutar om att debitera riksföreningarna en medlemsavgift med 9,4 Mkr fördelat enligt 
nedan,  

TT 6 940 263 
TEV 2 222 380 
SOL 237 357 

 
3. beslutar att ersättningen till styrelsens ledamöter baseras på ett fast årsarvode och ett rörligt 

mötesarvode enligt följande 

Fast årsarvode (kr/år) 
Ordförande 672 000 kr 
Vice ordförande 52 000 kr 
Ledamöter 36 400 kr 
Suppleanter 13 000 kr 
Stud, adjungerad ledamot 12 500 kr 

 
Rörligt arvode till samtliga ledamöter förutom ordföranden beslutas till 5 227 kr/dag. 
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BUDGET BUDGET UTFALL

2022 2021 2020
Intäkter

Årsavgifter 9 400 000 9 400 000 9 400 000

Kursintäkter Nordöstra 8 000 000 8 000 000 2 234 744

Kursintäkter Västra 6 000 000 6 000 000 3 594 352

Kursintäkter Södra 9 000 000 9 000 000 3 429 216

Försäljning övrigt, 25% 60 000 0 29 750

Försäljning i Sverige, momsfritt 0 0 163 306

Intäkter övr adm service 3 248 000 3 005 000 2 723 832

Adm tjänst TSAB 540 000 692 000 1 139 799

Marknadsföringsavtal 1 700 000 1 570 000 1 916 105

Övriga intäkter 0 0 0

Hyresintäkter 460 000 410 000 576 857

Erhållna bidrag 0

Sjuklöneersättning 0 0 50 051

Övriga intäkter 20 000 56 000 36 400

Administrativ service, intäkt 0 3 093 000 0

Summa Intäkter 38 428 000 41 226 000 25 294 412

Summa Kostnader varor -10 610 000 -10 429 000 -4 542 590

Summa Övriga externa kostnader -10 362 000 -11 023 000 -8 574 757

Summa Personalkostnader -18 073 500 -16 911 580 -14 998 989

Summa Kostnader - varor och personal -39 045 500 -38 363 580 -28 116 336

Resultat före avskrivningar -617 500 2 862 420 -2 821 924

Summa avskrivningar -174 000 -174 000 -172 131

Resultat efter avskrivningar -791 500 2 688 420 -2 994 055

Summa Finansiella intäkter och kostnader 750 000 216 000 1 171 744

Årets skattekostnad -800 000 -380 000 -150 949

Resultat efter skatt -841 500 -568 580 -1 973 260

STF, till FM
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BUDGET BUDGET UTFALL
2022 2021 2020

Intäkter
Webbanonser moms 25% 2 100 000 1 800 000 1 769 390
Prenumerationer moms 6% 1 250 000 1 180 000 1 246 303
Annonser momsfritt 7 600 000 7 500 000 7 393 145
Prenumerationer EU VAT 10 000 10 000 10 500
Eftertext Köp och Sälj 240 000 240 000 184 459
Försäljning övrigt, 25 % 0 0 13 290
Öresutjämning 0 0 2
Övriga intäkter 0 0 2 866

Summa Intäkter 11 200 000 10 730 000 10 619 956

Kostnader köpta varor och tjänster
Tryckningskostnader -990 000 -900 000 -847 765
Bildbyrå -12 000 -10 000 -11 720
Layout Formgivning -500 000 -500 000 -493 359
Distribution/porto -750 000 -750 000 -664 968
Annonsproduktion -350 000 -350 000 -237 665
Korrekturläsning -70 000 -70 000 -60 000
Frilans text -900 000 -950 000 -659 075
Frilans foto/illustration -250 000 -250 000 -204 443
Annonsprovision -2 100 000 -2 100 000 -2 332 969
Prenumerationshantering -250 000 -250 000 -234 890

Summa Kostnader varor -6 172 000 -6 130 000 -5 746 854

Summa Övriga externa kostnader -2 283 000 -2 083 520 -2 463 127

Summa Personalkostnader -2 498 000 -2 415 000 -2 345 987

Summa Avskrivningar -24 000 0 -23 732

Summa Finans. intäkter och kostnader 0 0 3 239 241

Summa Bokslutsdispositioner 0 0 -795 000

Summa Resultat efter skatt 175 000 101 480 1 973 277
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Nomineringar och förslag 
Perioden 2022–2024 
Ordförande och vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbund väljs av förbundsmötet på förslag från 
valberedningen bland de sex ledamöter som nomineras av riksföreningarna enligt nedan. Ordförande 
i fortbildningsrådet väljs av förbundsmötet på förslag från valberedningen bland de sex ledamöter 
och sex suppleanter som nomineras av riksföreningarna enligt nedan. 

Med anledning av att Tjänstetandläkarnas föreningsmöte sker den 26 november är vid datum för 
utskick av handlingarna inte kandidaterna från Tjänstetandläkarna beslutade. Uppgifterna 
kompletteras snarast efter att föreningsmötet ägt rum. Som en konsekvens av detta kommer 
valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande också senare.

Förbundsmötet 

Talman  Lars Hagerström 
Talmannens ersättare Erik Baecklund 

Förbundsstyrelsen 

Ordförande   X 

Vice ordförande  X 

Ordförande i fortbildningsrådet Patricia De Palma 

Nominerade från TT X 
3 ledamöter samt suppleanter X 

X 
X (suppleant) 
X (suppleant) 
X (suppleant) 

Nominerade från TEV          Peter Schulz 
2 ledamöter samt suppleanter  Patrik Andrén 

Nathalie Wåhlin (suppleant) 
Maria von Beetzen (suppleant) 

Nominerade från SOL  Per Vult von Steyern 
1 ledamot samt suppleant Patricia De Palma (suppleant) 

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text
 LÄS NY kompletterad separat fil med alla kandidater. 

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text

anek
Maskinskriven text
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Fortbildningsrådet 
 
Nominerade från Västra kursnämnden  Birgitta Petersen 
2 ledamöter samt suppleanter Göran Friman 

Annika Johansson (suppleant) 
Stein Markman (suppleant) 

 
Nominerade från Södra kursnämnden  Stefan Adregård 
2 ledamöter samt suppleanter  Claes Virdeborn 

Christian Kindblom (suppleant) 
Sasan Naraghi (suppleant) 

 
Nominerade från NordÖstra kursnämnden Peter Troberg 
2 ledamöter samt suppleanter  Svante Lindqvist 

Isabel Brundin (suppleant) 
Joannis Grigoriadis (suppleant) 

 
 
Riksstämmenämnden 
 
Ordförande    Maria von Beetzen 
 
 
Stipendienämnden 
 
Ordförande    Agneta Karsten 
 
 
Hjälpfondsnämnden 
 
Ordförande    Margaretha Lindqvist 
4 ledamöter    Lars Ekdahl 

Mona El Iman 
Daniel Halpern 
Lena Strimling 

 
Valberedningen 
4 ledamöter 
2 suppleanter 
 
 
Revisorer för STFs, Hjälpfondsnämndens och stiftelsen STS' 
verksamhet 
 
2 verksamhetsrevisorer   Martin Artman 
   Peter Franzén
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Val 
Följande val ska företas för perioden 2022–2024: 
 
Talman och ersättare för denne  Förslag från valberedningen 
 
STFs tillika förbundsstyrelsens  Förslag från valberedningen bland de 
ordförande och vice ordförande  sex ledamöter som nomineras av 

riksföreningarna 
 

Fortbildningsrådets ordförande  Förslag från valberedningen bland de 
sex ledamöter och sex suppleanter som 
nomineras av riksföreningarna 
 

Sex ledamöter i förbundsstyrelsen, varav 
- tre för TT samt ersättare för dessa  Nomineras av TT 
- två för TEV samt ersättare för dessa  Nomineras av TEV 
- en för SOL samt ersättare för denne  Nomineras av SOL 
 
Sex ledamöter i fortbildningsrådet  Förslag från valberedningen 
samt suppleanter för dessa 
 
Ordförande i riksstämmenämnden  Förslag från valberedningen 
 
Ordförande i stipendienämnden  Förslag från valberedningen 
 
Ordförande samt fyra övriga ledamöter  Förslag från valberedningen 
i hjälpfondsnämnden 
 
Fyra ledamöter och två suppleanter  Förslag från förbundsmötet 
i valberedningen 
 
Två verksamhetsrevisorer   Förslag från valberedningen 
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E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: STF_Revisionsberättelse 2020.pdf med transaktionsID: BJNgOetuu

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 
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E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: TSAB_Revisionsberättelse 2020.pdf med transaktionsID: rystDgtO_

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2021-05-12 08:51:54 CEST		217.213.106.117		STEFAN NORELL		1962-05-26		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkxJMEx3MEsrSHZkWE56SW9sejZ1dkF1ZFp5MHdVZmZCWXZuRkVKTVBOQk09PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5mbGZORzNvNlcrZXlDT2FCNFc3SVhDY002MlZTVHYxNUFsUWJLcnBxTUFnPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT51Q0pkVGM5V1h0MnJEeTR3MUJRU3RGYVRteFI2Y2EvOE01Ui9NMEI4UFJyakRzQmVUQ1hha1NTRmJxdzlTeTZ5bk8vZmk2ZWN4Y1ZER3M0b2NEWGZlVUhORGJxUDlUanFDbUpCUUltNlpUSzhISkNZSDBVUXIrS0doNVk3dVN2cjFkdW5YZUlXb3MrTlBkWjR0aDcxeXFwa3FZT0Q2YmxnTUpBcmJRQlA2K0VDbnZ2Rk1OSWtKU3E2UXVDd0IrcVRENHRsdW1PREZOeVNDMy8rc1R2Vm12bTl1RlVITmd1dVV3R3hQUy9NaC9FYmhRSXdRV054Ukp3WjNrK2EyMHpCQmJPcERFZmFYQmdMbVd6d0tnUTc5aW4vWmlydUpZS29oTDZaL1luOW9xenBFbDlSNlF5K1VhNzdHS2tiQW5ZS01CUXR6RmNseXEvL1A1SGxDdHBXNFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU0RDQ0F6Q2dBd0lCQWdJSWZDU0o5RkZmRlZRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF3TnpBNU1qSXdNREF3V2hjTk1qTXdOekV3TWpFMU9UVTVXakNCc2pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHVGs5U1JVeE1NUTh3RFFZRFZRUXFEQVpUVkVWR1FVNHhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TmpJd05USTJNVEUxTmpFMU1ETUdBMVVFS1F3c0tESXdNRGN4TUNBeU1DNDBOeWtnVTFSRlJrRk9JRTVQVWtWTVRDQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZqQVVCZ05WQkFNTURWTlVSVVpCVGlCT1QxSkZURXd3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRRHVlL2w1TFI2RjlmeVVMdkRqQUx1UFB4MnFKWmd1NUNmd2dpMjNJK0Q0V05mdTR4UXMxRGtvZEdicWEzQXF0OVZjcG5vS3dDZjJtRzBPZko2ZmRtR2hqdFQ4VXRoTFhEaHVrVndNU0xseVVycWhiczZTd0pUL3Z0c3hXTEJDK3lrK01VWjJYak1majZNR3h0MldaN25HSmVuSGxiU3BreXIyMkE2K1prMGVtak9lQTZZRjIxNWM4dHptdzhyNklCT1ZBdXNPUzVFbmlBQ3VkL2t2SHRoNWdYK2VNVmVUeHZha3hYRTRTNVpKbGh4amdra2dOaFJkNEF2dDA3UjNONXVlQ3NQNythTGVnNG9SQ0gyUklYeFNCbHU2UC8xK2hVcGh1dFJlOURSSVFoa3pFeTIvSjJDUktsaVJmTVRXWkgxN0swRkVLMTVzaW5Pa0xmY2s3RFdsQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZ1FTYlRkOEdCbDBjNVh5TE9acHRISHNvcitjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFDdXVaRy9iYUZEUjNhaWcxNzRjTFpnOVM1aXFtZG41VDVxdUVraEhCbC9BS1VsMC9UR2tWRW1jMmNFaFhlcjB2enJBeTJLUjQxNVNFSkxGclFWRktjR3JQb3BnSkdkS2NrUVZMNTZheFNFUVJKMG5zYVczSHRDM0dvUGV4VkRIS1dlRWZURzY1cURvV1Q1c3lpc2hkYWZpWG9tWktRTzdMeEVKdm1wci9BQUs2dm4wVEc5SGtNSk9PZUVFYUk0TmxSb2kzdVZJZkpFN1V4TVA1cGpHYXJwSGxvNHVFVmZvSWtwWkxVREhZbm1md3lvUDRVdFE0c3pFL2EyMnQ2QklkbytUUENveEhObWFYYjBUWCtlWmE4STlaQzFkSzExbFNaZjF6MzN2SGR1LysrMkFmdEEwcTgycDVjSU9QbTFqbUV3WkFMaFR0QVBmTWhsMXJoNHpnZFpjY2RHdndFMWdtRTk0TWMxMm1UdFVFSE0yVTFYOUxuMmZTM3hwRTVaWWdOVDNOV1ZDb2FzSUhIRWVVUUI4M3JvRGMxdkZjRS8zRkw3VGFlYXBTYVhHTEdmY0c4Z3g0dWNIYmRsdDBwakUyOEM1YkE1SmtqVld6N2cwakZmSEQ3SE01OXJwNis3K1lTc3BLRGE2S0h5S3BYNk41MnBqb0FVdmp4UTY5cW95SkdXRk15RjZMTzUxV25XSnZKODl4MUZYcUFPTWZoMFhrRE52TUo1Rmpsdks2Y0c2MGl2eldqMUJVU1RvUENFeGRwYWJqL1JjamFnNE1LcE1ad21KbEtpM1pEbDd4STFhWmpiMkpNR1ZHM2tjaG5hOERqRkZzNUtCL094UmJxWkVseDVUOEcvWDRkT2JORWtEbG1zUlRHSUdGRmtib0s5WUlLYkgxL29LODA0aDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDZFVVMEZDWDFKbGRtbHphVzl1YzJKbGNzT2tkSFJsYkhObElESXdNakF1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUUtJQ0FnSUdScGJpQmxMV3hsWjJsMGFXMWhkR2x2YmlCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHOWphQ0JtdzdaeVltbHVaR1Z5SUdSMUlHUnBaeUIwYVd4c0lIWnBiR3hyYjNKbGJpQnBJR1J2YTNWdFpXNTBaWFF1Q2lBZ0lDQlRhV2R1WVhSMWNtVnVJSEpsWjJsemRISmxjbUZ6SUdGMklHVXRjMmxuYm1WeWFXNW5jM1JxdzZSdWMzUmxiaUJXWlhKcFptbGxaQ0J2WTJnZ1pXNGdZbVZyY3NPa1puUmxiSE5sQ2lBZ0lDQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0S0lDQT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5QeTNaUDVGelNxVEpyNWRQNkhIV0NjbmdGcnBRNGQ0Yi9nRGlFZ2xNRVlvPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ1hDdEhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2JtRnRaVDFIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNjMlZ5YVdGc1RuVnRZbVZ5UFRVMU5qZzRNekV5TXpNc2J6MVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlNFTHNTNWlWRHZUaVlYVGFLVUhuSFZWVzhZYz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SM0poYm5RZ1ZHaHZjbTUwYjI0Z1UzZGxaR1Z1SUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5DNHk8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5xckxQNjAwck1wbkIxWnI5Z2x5QkNYZW9jdlk9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+





E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: ÅR 2020, STF, K2.pdf med transaktionsID: ry-tqUbdu

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 
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