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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 9 december 2021 
IVA Konferenscenter 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren, p 1–12 
Patrik Andrén Jonas Nordvall, p 1–15 
Peter Schulz Hilda Zollitsch, p 1–12 
Per Vult von Steyern Jeanette Reinbrand, p 15–16 
Suhaib Hurani, Stud, p 18–24, deltar digitalt  
Patricia De Palma, suppleant, deltar digitalt 
Carina Bergman, suppleant 

Isabel Brundin, suppleant, deltar digitalt 
Lena Rignell, suppleant 
   
Utöver styrelsen: 
Björn Smedberg, talman 
Lars Hagerström, vice talman 
Roland Svensson, verksamhetsrevisor 
Martin Artman, verksamhetsrevisor 
Emma Lingtell, tillträdande centralordförande i Studerandeföreningen  
   
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar förbundsstyrelsen, talmännen, revisorerna, tillträdande 
centralordförande i Studerandeföreningen och tjänstemän från kansliet välkomna och 
öppnar mötet. 

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses att föra protokoll. 
 
  

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

4. Fastställande av föredragningslista  
 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs. 
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5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från kursverksamheten  
 

Föreligger rapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten och berättar att de genomfört totalt 60 
kurser under 2021. 
 
Jonas Nordvall berättar att de hade årets sista möte i fortbildningsrådet den 8 december. 
Jonas informerar om att Västra kursnämnden och Södra kursnämnden kommer att ha ett 
tätare samarbete under verksamhetsåret 2022. Västra kursnämnden har i nuläget få 
ledamöter och det utökade samarbetet syftar till att upprätthålla den lokala förankringen. 
Patricia De Palma och Isabel Brundin utvecklar intentionen med samarbetet. 
Fortbildningsrådets sammansättning kommer i dagsläget inte att justeras. 
 
Jonas Nordvall berättar att det pågår många kontakter kring genomförandet av januaris 
kurser med tanke på det förvärrade pandemiläget med ökad smittspridning. Kirurgikurserna 
måste hållas fysiskt och kommer att tvingas ställas in vid hårdare restriktioner.  
 
Jonas Nordvall nämner att vissa kursdeltagare trots regionernas regler har fått dispens från 
sina chefer att gå på kurs. 
 
Kursverksamheten har gjort ett fint ekonomiskt resultat under året och genererar en vinst 
med cirka 1 miljon kronor.  
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar bland annat att den digitala annonsförsäljningen går bra och att de 
numera har bättre kombinationer att erbjuda. De största intäkterna kommer från annonser i 
den tryckta tidningen.  
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport  
 
Föreligger kanslirapport. 
 
Chaim Zlotnik har blivit kontaktad av journalister kring begreppet att ”munnen är en del av 
kroppen”. De vill med denna utgångspunkt ställa frågan om tandvården bör ingå i hälso- och 
sjukvårdens debiteringsmodell för patienten. Det här är en fråga som kan få ett större 



  Protokoll 7/2021  
  

3 
 

intresse under valåret och svar och strategier kommer att hanteras under internatet 3–4 
februari.  
 
Jenny Måhlgren berättar att planen är att fortsätta föra samtal med politiker och att kansliet 
kartlagt vilka politiker och tjänstemän som är nyckelpersoner att nå för ett effektivt 
påverkansarbete. Hon berättar också att boende på 2022 års Almedalsvecka är 
preliminärbokat.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 
 
 

9. Rapport från Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman. Per 
berättar att Sällskapet är glada över att Riksstämman blev av och att de anser att det var ett 
korrekt beslut att genomföra den i fysisk form. De är nöjda med resultatet och hade inte 
vågat hoppas på att det skulle gå så bra, även om den ekonomiskt inte riktigt gick runt. På 
Riksstämman var det ca 1 300 deltagare och på Swedental ca 6 500 besökare. Per berättar 
att de har fått bra respons på föreläsningarna och många uppskattade invigningstalet av 
Matti Sällberg, vaccinforskare vid Karolinska Institutet, som talade om coronaviruset, vaccin 
och vad vi lärt oss av pandemin.  
 
Per Vult von Steyern berättar att det sker många förändringar i Svenska Tandläkare-
Sällskapets styrelse. John Bratel, Agneta Marcusson och Hans Sandberg lämnar styrelsen.  
 
 

10. Förbundsmöte (FM) 10 december: körschema och frågor 
 

Björn Smedberg, talman på förbundsmötet, inleder och berättar att det under de senaste 
dagarna pågått samtal om ett fysiskt möte kan genomföras med tanke på det försämrade 
pandemiläget och en ökad smittorisk. Ett par ombud får inte åka på grund av reseförbud i 
regioner. Beslutet om att genomföra ett fysiskt förbundsmöte ligger kvar. Björn föreslår att 
munskydd införskaffas för att använda i de allmänna utrymmena där det finns risk för 
trängsel. 
 
Björn Smedberg berättar att det upptäckts en formulering i stadgarna som lyder ”De som 
invalts i förbundsstyrelsen må inte därefter kandidera till platserna som ordförande i 
riksstämmenämnden respektive stipendienämnden”. På grund av pandemin har sena möten 
hos riksföreningarna försvårat synkningen med valberedningens arbete och det har dessvärre 
lett till att en kandidat nominerats till ordförande till riksstämmenämnden och som suppleant 
från sin riksförening. Förbundsstyrelsen diskuterar frågan.  
 

Beslut:  Uppdras åt Peter Schulz att kontakta den från TEV nominerade suppleanten till 
förbundsstyrelsen.  

 
Uppdras åt kansliet att införskaffa munskydd till deltagarna på förbundsmötet. 
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11. Ekonomi: Utfall kvartal 3, Prognos 3, 2021 
 
Martin Karlgren föredrar ärendet och berättar bland annat att kursverksamheten visar ett 
överskott trots färre antal kurser jämfört med ett normalår. De kurser som har genomförts 
har varit välbokade. Flera kostnader för förbundet såsom resor och möteskostnader har, på 
grund av fortsatta restriktioner, blivit lägre än både prognos och budget.  
 
Mötet ajourneras för styrelsemöte i Tandläkarnas Service AB. 
 
 

12. Ekonomi: Rapport från revisorernas löpande granskning  
 
Martin Karlgren informerar från revisorernas löpande granskning. Han berättar att 
revisorerna inte har något att rapportera, vilket gör att det inte finns någon skriftlig rapport 
från den löpande granskningen.  
 
 

13. ST-rådet och förbundets strategi + rapport möte 2 dec  
 
Gunilla Carlsson rapporterar från ST-rådets möte den 2 december och Jenny Måhlgren ger 
förslag på kommande ST-strategi för nästa år. 

  
Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar att arbeta enligt föreslaget upplägg av ST-strategi för 2022. Se 

bilaga. 
 
 

14. CED 2023 
 
Sverige stod senast värd för CED:s General Meeting för cirka 20 år sedan. Nu står Sverige på 
tur för mötet våren 2023 och förbundet har mottagit en formell förfrågan.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  

 
Beslut:  Förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att formellt tacka ja till förfrågan om värdskapet och 

påbörja arbetet med att förbereda mötet. Mötet ska genomföras med största 
kostnadseffektivitet och hög verksamhetsnytta och projektgruppen ska kontinuerligt 
avrapportera till förbundsstyrelsen allt eftersom kostnader och förslag på upplägg tas fram. 

 
 

15. Förfrågan om deltagande i målnivåarbete, tandvård och Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för tandvård 
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. 
 
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram indikatorer och målnivåer för tandvård, kopplade till 
de nationella riktlinjerna. Socialstyrelsen vill att bland annat Sveriges Tandläkarförbund utser 
en representant som kan delta i arbetet. 
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Den 31 januari 2022 är sista datum för att lämna synpunkter på Socialstyrelsens nya riktlinjer 
för tandvården. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 

Beslut: Chaim Zlotnik utses som representant från Sveriges Tandläkarförbund att delta i 
Socialstyrelsens målnivåarbete för tandvården. Uppdras åt kansliet att anmäla deltagande.  

  
 Uppdras åt Chaim Zlotnik och Jeanette Reinbrand att studera missivet till Socialstyrelsens nya 

riktlinjer för tandvården. Förbundsstyrelsen uppmanas att komma med inspel till riktlinjerna. 
Jeanette skickar ut mer information och instruktioner per mejl.  

 
 

16. Socialstyrelsens dialogaktörsmöte den 27 oktober inom ramen för 
demensstrategin 

 
Sedan maj 2018 har Sverige en nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Socialstyrelsen har i uppdrag att till juni 2022 följa upp och långsiktigt hantera strategiska 
frågor inom ramen för den nationella strategin och i detta arbete samråda med berörda 
myndigheter och organisationer inom området.  
 
Den 27 oktober ägde ett andra dialogaktörsmöte rum, där även tandvården var inkluderad. 
Sveriges Tandläkarförbund representerades av Lena Rignell. Lena rapporterar från mötet.  
 
 

17. Rapport från Antibiotikaforum den 17 november, Lena Rignell  
 
Föreligger rapport från Antibiotikaforum 2021.  
 
Lena Rignell rapporterar från mötet den 17 november. Årets tema var ”Perspektiv nu och 
framåt över gränser, hållbart utbyte och lärande mot nya horisonter”. Lena berättar att det 
handlar om hur man ska få alla länder att bli bättre på att arbeta mot antibiotikaresistens. Att 
man måste anpassa åtgärderna för respektive land eller region på grund av olika 
förhållanden.  
 
Lena Rignell tycker att det är viktigt att förbundsstyrelsen fortsätter att bevaka frågan.  
 
Chaim Zlotnik tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 
 

18. Rapport från Sacos kongress 10-11 november  
 

Föreligger rapport från Sacos kongress. Saco har kongress vart fjärde år vilket även följer 
mandatperioderna. Sveriges Tandläkarförbund har ett (1) mandat på kongressen och Chaim 
Zlotnik företrädde förbundet och Jenny Måhlgren deltog som gäst. 
 
Kongressen beslutade bland annat att bevilja Lärarförbundet medlemskap i Saco från och 
med den 1 januari 2022. Jenny Måhlgren berättar att det pågår ett arbete för en ny 
organisation för lärarna inom Saco. Sedan tidigare finns Lärarnas Riksförbund och Sveriges 
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skolledare inom Sacofederationen. I och med Lärarförbundets medlemskap är Saco och TCO 
jämnstora efter årsskiftet.  
 
Jenny Måhlgren nämner också att Sacos styrelse fick i uppdrag att under 2022 ta initiativ till 
att inrätta samverkansrådet Saco Klimat. 

  
Rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

19. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

20. NPO tandvård  
 

Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att bjuda in Gunnel Håkansson till ett förbundsstyrelsemöte under våren. 
 
 

21. Rapport från riksföreningarna   
 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar. TT har haft sitt föreningsmöte. Styrelsen fick förnyat 
förtroende. Lena Rignell har valt att sluta i TT:s styrelse men är med i valberedningen. Ny 
ledamot i styrelsen är Ulrika Rebhan. Det sker sedvanlig facklig aktivitet i lokalavdelningarna. 
Chaim berättar att det är lite stökigt på arbetsmarknaden. Det har även varit en stor 
omsättning av förtroendevalda i TT:s lokalavdelningar, men i dagsläget finns det styrelser 
inom samtliga lokalavdelningar. Chaim ser det som en utmaning för framtiden att se till att 
det finns förtroendevalda. 
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Ordförande Patrik Andrén berättar att TEV medverkat på Tandläkartorget på Riksstämman. 
Patrik berättar att han nyligen skickat ut ett medlemsbrev. Patrik nämner också att det är 
svårt för TEV att hitta ledamöter och ombud. Inom privattandvården är det ett högt tryck och 
många patienter. Patrik har också hört från kollegor i branschen att man upplever en ökad 
byråkrati vilket skapar frustration.  
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Tillträdande Studordförande Emma Lingtell rapporterar från Studerandeföreningens 
aktiviteter på Riksstämman. Hon berättar att den nya centralstyrelsen, i vanlig ordning, utses 
efter årsskiftet. 
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Per Vult von Steyern har inget att rapportera eftersom SOL inte haft något möte sedan 
föregående rapport.  
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22.   Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

23. Nästa möte, internatmöte i februari 
 
Internatmöte är planerat till den 3–4 februari 2022.  
 
Jenny Måhlgren ger förslag på agenda utifrån diskussionspunkterna på balanslistan. 
Fortbildning (Sveriges tandläkare ska fortbilda sig), ST-rådet, myndigheters arbete, stöttning 
medlemsrekrytering, valår – vad vill förbundet driva? Politiskt påverkansarbete. Liksom varje 
år behöver formaliadokument fastställas.  
 
Förbundsstyrelsen ger inspel. Personalförsörjning på lärosätena och kompetensen hos 
studenterna är ämnen som kommer upp. Eventuellt finns det behov av ett internatmöte på 
hösten med grundutbildning som tema. 
 
Chaim Zlotnik uppmanar förbundsstyrelsen att meddela honom i förväg om det är någon 
fråga man vill lyfta på internatmötet den 3–4 februari. 
 
 

24.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Peter Schulz 


