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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 9 mars 2022 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Patrik Andrén, p 6–23 Jonas Nordvall 
Peter Schulz, p 6–23 Hilda Zollitsch, p 1–8, 9.1  
Patricia De Palma, p 1–8, 9.1, deltar digitalt  Jeanette Reinbrand, p 8, 9, 12–15 
Emma Lingtell, adjungerad Stud Lea Lobelius, p 15 
 
Frånvarande: 
Per Vult von Steyern 
 
Utöver styrelsen: 
Stein Björkman, sakkunnig på Socialstyrelsen, p 9.1, deltar digitalt   
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses att föra protokoll. 
 
  

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

4. Fastställande av föredragningslista  
 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs. 
  
 

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

 
Föreligger rapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten som nu har återupptagits efter den 
senaste vågen i pandemin. Från och med mars arrangeras kurser varje vecka. Just nu läggs 
höstens alla kurser upp på hemsidan inför att bokningen öppnar på tisdag, den 15 mars.  
 
Jonas Nordvall berättar att liksom förra året skickas kurskatalogen ut i ett exemplar till alla 
kliniker i Sverige. Tidigare skickades också ett exemplar till varje medlem. Förbundsstyrelsen 
diskuterar fördelar och nackdelar med i hur många exemplar den tryckta kurskatalogen 
skickas ut.  
 
Studerandeföreningens ordförande Emma Lingtell, Malmö universitet, kommenterar att 
studenterna inte tar den fysiska katalogen trots utdelning i skolans postfack. Kursavdelningen 
arbetar ständigt med att analysera, anpassa och utvärdera kommunikation för olika 
målgrupper för informationen. 
 
Jonas Nordvall berättar också att det pågår rekrytering av nya ledamöter till kursnämnderna 
med intentionen att behålla den lokala förankringen. 

 
 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar att det digitala omgörningsprojektet löper på bra. De eftersträvar ett 
bättre samspel mellan tidningen och hemsidan. Strejken inom pappersindustrin i Finland 
pågår fortfarande vilket innebär att tidning nummer 3 har ett annat papper. Det finns en 
farhåga att det kan komma att påverka tryckeriets prissättning för kommande nummer. 
 
Hilda Zollitsch nämner kriget i Ukraina och att det är svårt att förutse hur det kan påverka 
verksamheten. De är beredda på indirekta kostnadsökningar och försöker anpassa sig till 
situationen. Hilda och redaktionen tar gärna emot uppslag till kommande artiklar med 
personliga berättelser från Ukraina eller krigets konsekvenser för tandvården.  
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 
Föreligger kanslirapport. 
 
Jenny Måhlgren kommenterar några saker i rapporten och händelser som skett efter att 
rapporten skrevs. Bland annat att det pågår flera rekryteringar. Jenny berättar att Åse 
Nordgren har anställts som ekonom på heltid och efterträder Tina Nilsson. Jenny berättar att 
även journalisten Janet Suslick på Tandläkartidningen går i pension till sommaren. Utöver 
dessa så slutar Susanne Nordén, projektledare för Riksstämman. Jenny nämner också att det 
finns en jobbannons i Tandläkartidningens nästa nummer för tjänsten som vetenskaplig 
redaktör på Tandläkartidningen, att ersätta Björn Klinge som slutar till sommaren. En relativt 
stor del av personstyrkan kommer således att vara ny till hösten 2022. 
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Chaim Zlotnik berättar att en reporter på SVT kontaktat honom angående förbundets syn på 
ökningen av antalet indragna tandläkarlegitimationer. Reportern skulle ha intervjuat Chaim i 
klinikmiljö men på grund av att kriget i Ukraina utbröt samma dag, 24 februari, så det blev 
inget reportage denna gång. Chaim och förbundet har dock talepunkter förberedda som kan 
vara avvändbara när frågan återkommer. Chaim berättar att han tagit kontakt med en 
försvarstandläkare för att inhämta information med tanke på kriget och oron i omvärlden.  
 
Rapporten ajourneras för punkten Specialisttjänstgöring (ST), därefter återupptas 
kanslirapporten.  
 
Jenny Måhlgren informerar om att de nordiska tandläkarförbunden tillsammans har skickat 
ett mejl till det ukrainska tandläkarförbundet och uttryckt sitt stöd för människorna och sina 
tandläkarkollegor i krigets Ukraina. Mejlet har även skickats för kännedom till CED och FDI.  
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet har fått en fråga från Socialstyrelsen kring vilka frågor 
som vi ser behov att få stöd i i samband med en flyktingvåg från Ukraina. Frågan är aktuell då 
EU har aktiverat massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett 
omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU-länder. Vården och 
tandvården behöver vara förberedda på att ta hand om dessa patienter utifrån de regelverk 
som kommer gälla. 
  
Chaim Zlotnik berättar att han kontaktats av Värmlands Folkblad som efterfrågade en 
kommentar angående att det i Värmland är många fler tandhygienister i förhållande till 
antalet tandläkare. 
 
Utbildningsminister Anna Ekström träffade den 7 mars representanter för Sacoförbunden 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Chaim Zlotnik deltog och berättar att han tog tillfället i 
akt att prata om utmaningarna med kompetensförsörjningen på de odontologiska 
lärosätena.  
 
Förbundet har besvarat en enkät rörande fastställande av indikatorer och rimliga nivåer 
kopplat till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är en enkät inom ramen för 
Socialstyrelsens målnivåarbete och Chaim Zlotnik och Jeanette Reinbrand berättar hur 
förbundet har resonerat i sina svar. Förbundsstyrelsen har tagit del av informationen och 
ställer sig bakom dessa bedömningar.  
 
Jönköping University har återigen ansökt om att få utfärda tandläkarexamen. Det har 
inkommit en förfrågan till förbundet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om att anmäla 
bedömare med kunskap och erfarenhet från arbetslivet utanför högskolan inför kommande 
prövningar om tillstånd att utfärda examen. Sista dag för att nominera bedömare är den 22 
mars 2022.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att tillfråga Hans Göransson om han vill vara bedömare inför kommande 
prövningar om tillstånd för Jönköpings University att utfärda tandläkarexamen. 
 
 

9. Specialisttjänstgöring (ST) 
 

Enligt utskickad dagordning punkt 13.1. 
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9.1. ST basblock/gemensam kunskapsplattform, Stein Björkman, Socialstyrelsen 
 
Gäst Stein Björkman, Socialstyrelsen, redogör för ST-utbildningen i Sverige. 
 
Därefter diskuterar förbundsstyrelsen ST-frågan. 
 

9.2. Rapport från ST-rådet den 25 februari 
 
Föreligger rapport från möte med ST-rådet den 25 februari, inklusive Socialstyrelsens 
presentation ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso-och 
sjukvård samt tandvård”. Från Tandläkarförbundet deltog Gunilla Carlsson och Peter Schulz 
medverkade på mötet som representant från Privattandläkarna.  

 
9.3. ST-strategi, Hur fungerar ST-rådet? Gisslan eller möjlighet? 

 
Förbundsstyrelsen diskuterar ST-frågan och tänkbara strategier. 
 
Styrelsen konstaterar att förbundet bör driva frågan om att det ska krävas förslagsvis fem år 
av arbete som allmäntandläkare innan en specialisttjänstgöring kan påbörjas. Syftet är att ge 
specialisterna en bred grund och därmed höja kvaliteten genom en höjd kunskapsnivå. 
 
Styrelsen konstaterar att vissa frågor gällande specialisttjänstgöring bör adresseras andra 
beslutsfattare och myndigheter än Socialstyrelsen. 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att till internatmötet den 9–10 juni utifrån given bakgrundsbild av 
specialisttjänstgöringen återkomma med förslag på vilken strategi förbundet bör ha i sitt 
påverkansarbete i denna fråga. 
 
 

10. Utse en ledamot och en suppleant från Svenska Tandläkare-Sällskapet till 
fortbildningsrådet   
 
Enligt utskickad dagordning punkt 9. 
 

Beslut:  Maria von Beetzen utses till Svenska Tandläkare-Sällskapets (STS) ordinarie ledamot i 
fortbildningsrådet och Urban Alsenmyr till STS suppleant i fortbildningsrådet för perioden 
2022–2024. 
 
 

11. Förslag till verksamhetsberättelse 2021 
 
Enligt utskickad dagordning punkt 10. 
 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse. 
 
Jenny Måhlgren berättar att arbete pågår med att göra en publik version av 
verksamhetsberättelsen att sprida till medlemmarna. 
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Förbundsstyrelsen föreslår att kansliet presenterar delar av verksamhetsberättelsen i rörligt 
material också.  
 

Beslut:  Verksamhetsberättelsen för 2021 läggs till handlingarna efter justering av formuleringen i 
inledningstexten i kapitel 13. Besvarade remisser, samt tillägg av text från 
Studerandeföreningen under kapitel 12. Förbundets studerandeverksamhet. Bilaga 1. 
 
Uppdras åt kansliet att titta på möjligheten till rörligt material av verksamhetsberättelsen.  
 
 

12. Kunskapsportalen 
 

Enligt utskickad dagordning punkt 11. 
 
Jenny Måhlgren och Jonas Nordvall är föredragande och berättar om idéen om en digital 
kunskapsportal för riksföreningarnas medlemmar på Tandläkarförbundets hemsida. Tanken 
är att det ska vara ett kunskapsstöd och en uppmuntran till kontinuerlig fortbildning 
eftersom portalen bygger på att man testar sin kunskap. Det ska finnas bra hänvisningar till 
lämpliga kurser om man inte blir godkänd inom vissa områden. Förbundet vill också med 
denna kunskapsportal skapa ett mervärde i medlemskapet. 
 

Beslut:  Uppdras åt kursavdelningen att arbeta vidare med en projektplan för att utveckla en 
kunskapsportal i syfte att uppmuntra fortbildning och vara en medlemsförmån för befintliga 
och potentiella medlemmar. Styrelsen hålls kontinuerligt informerade om arbetet. 

 
 

13. Arbetsordning Etikkommittén 
 

Enligt utskickad dagordning punkt 12. 
 
Beslut:  Etikkommitténs arbetsordning revideras i enlighet med utsänt förslag samt utifrån 

förbundsstyrelsens inspel. Bilaga 2.  
 
 

14. Myndigheters arbete inom området tandvård  
 

Jenny Måhlgren är föredragande.  
 
Föreligger en sammanställning av alla myndigheter på tandvårdsområdet, i princip taget från 
förbundets hemsida.  
 
Föreligger även ett förslag angående en utveckling av programpunkten myndighetsdialog på 
den Odontologiska Riksstämman. Målsättningen är en utökad dialog mellan tandvården och 
myndigheter. Programpunkten ska ingå i Riksstämmans program, det vill säga kräver betald 
biljett.  

 
Beslut:  Uppdras åt kansliet att göra vissa kompletteringar i dokumentet med myndigheter inom 

tandvården, exempelvis tillägg av vilket departement respektive myndighet styrs av.  
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 Uppdras åt kansliet att arbeta vidare med förslaget om en myndighetsdialog som en 
programpunkt på Riksstämman 2022 i Göteborg.  

 
 

15. Strategi för PR/media- och påverkansarbete valåret 2022 (konfidentiellt) 

 
 

16. Medlemskap i Folk och Försvar 
 
Chaim Zlotnik lyfte frågan vid förra förbundsstyrelsemötet den 4 februari.  
 
Jenny Måhlgren är föredragande.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att ansöka om medlemskap i Folk och Försvar. 
 
 

17. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

18. NPO tandvård  
 

Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 
 
 

19. Rapport från riksföreningarna 

 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar att det bland annat pågår löneöversyner. TT har haft 
en dialog med Vårdföretagarna kring kollektivavtalet. Tjänstetandläkarna har för avsikt att 
förstärka sitt kansli. Chaim uppdrar åt Tandläkarförbundets kansli att skicka ut TT-kanalen till 
de i förbundsstyrelsen som inte redan har tillgång till den.  
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Ordförande Patrik Andrén berättar att TEV planerar för sitt vårmöte som kommer att 
arrangeras i Malmö i maj. Det ska bestå av både föreläsningar och en medlemsträff, 
eventuellt ska medlemmarna få ta med sig varsin gäst som inte är medlem. TEV kommer 
också att träffa studenter från Malmö universitet. Utöver detta sker bland annat diskussioner 
kring konsulttandläkare. 
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Centralordförande Emma Lingtell rapporterar från Studerandeföreningen. Hon berättar att 

det är kickoff i Stockholm i helgen med alla lokalavdelningar. Centralstyrelsen ska ses redan 

på fredag den 11 mars för möte på Tandläkarförbundets kansli. 

 

Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Ingen från SOL närvarade på denna punkt. 
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20. Rapport från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
 

Jenny Måhlgren och Urban Alsenmyr rapporterar lite kort från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
i Per Vult von Steyerns frånvaro. Bland annat så pågår det avtalsdiskussioner för 
Riksstämman från 2023 och framåt. Som nämnts under kanslirapporten så läggs också stort 
fokus på att hitta en efterträdare till stämmans projektledare Susanne Nordén.  
 
 

21. CED General Meeting 2023  
 
Asna Lindén har efter beslut på förra förbundsstyrelsemötet fått konsultuppdraget att vara 
projektledare för arrangemanget CED:s General Meeting under våren 2023 där Sveriges 
Tandläkarförbund står värd.   
 
Jenny Måhlgren ger en lägesrapport och berättar att Asna Lindén har påbörjat arbetet som 
till en början består av att leta efter lämpliga hotellanläggningar för mötet samt boende för 
deltagarna. Asna ska under morgondagen, 10 mars, presentera ett antal olika förslag för 
kansliets politikgrupp.  
 
Jenny Måhlgren nämner att med tanke på att Sveriges Tandläkarförbund är blivande värd för 
ett General Meeting så har Chaim Zlotnik som ordförande fått inbjudningar från CED att delta 
på deras styrelsemöten. Jenny och Chaim ska ta ställning till hur de ska göra med deltagandet 
på dessa möten. 
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet förväntas ta fram en teaser om Stockholm/Sverige 
som ska visas på CED:s General Meeting i Porto i maj för att presentera nästa värdland där 
mötet kommer äga rum. Lea Lobelius har påbörjat arbetet med filmen.  
 
 

22.   Övriga frågor 
 
Föreligger inga övriga frågor. 
 
 

23.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för ett engagerat möte och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Urban Alsenmyr 


