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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 29 april 2022 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Peter Schulz Jonas Nordvall, p 1-14, 19, 22 
Per Vult von Steyern, p 1-14, 19, 22 Hilda Zollitsch, p 1-13, 22 
 Lea Lobelius, p 12, 13 
Frånvarande: 
Patrik Andrén  
Emma Lingtell, adjungerad Stud  
 
Utöver styrelsen: 
Henrik Toremalm, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), p 9, deltar digitalt  
Daniel Ström, Söderberg & Partners, p 22 
Stefan Norell, Grant Thornton, p 10 
 
 

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: Gunilla Carlsson 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. Kursverksamhetens omsättning för 2021 
blev 11,5 miljoner. Något bättre än det preliminära resultatet som finns angivet i rapporten 
från kursverksamheten som finns som bilaga till mötet.  
 
Jonas Nordvall berättar lite kort om aktuella kurser, bland annat att Diplomkurser och 
kirurgikurser är populära. En fördjupad tandsköterskeutbildning inom specialistområdet oral 
protetik har efterfrågats och planeras nu att genomföras. Det var några år sedan den kursen 
hölls och den är en av förbundets mest omfattande kurser. Munvårdsombudskursen i 
Karlstad är nu redo och den kommer att hållas vid två tillfällen under våren.   

  
 Jonas Nordvall berättar att förfrågan är skickad till specialist- och ämnesföreningarna 

angående Quiz-banken till Kunskapsportalen, om de kan underhålla den. 
 
 Jonas Nordvall meddelar att det pågår fortsatt rekrytering av kursnämndsledamöter. Flest 

ansökningar har inkommit till NordÖstra kursnämnden.  
 
 Gällande frågan om obligatorisk fortbildning så tillägger Jenny Måhlgren att utredare 

Jeanette Reinbrand deltar i en fortbildningsgrupp bestående av olika professionsförbund som 
diskuterar obligatorisk fortbildning. Frågan om obligatorisk fortbildning kommer att tas upp 
på internatmötet i juni.  
 

 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar att pappersstrejken i Finland som hon tidigare rapporterat om nu är 
avblåst. Tandläkartidningens kostnader har blivit en alltmer svårbedömd faktor och de är 
svåra att överblicka för längre perioder då mycket i omgivningen påverkar. Hilda Zollitsch 
berättar att annonssäljarna arbetar aktivt med att hitta kombinationer och paketlösningar. 
Annonsläget för helåret ser stabilt ut. 
 
Hilda Zollitsch berättar att det digitala omgörningsprojektet går väldigt bra och att de ligger 
före tidsplanen. Det är ett lärorikt samarbete mellan webbutvecklarna och redaktionen.  
 
Hilda Zollitsch nämner också om det pågående rekryteringsarbetet av reporter och 
vetenskaplig redaktör.  
 
 

9. Förbundets företrädare på Sacos mandat i HSAN, Henrik Toremalm  
 
Tandläkare Henrik Toremalm är förbundets företrädare på Sacos mandat i Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och har rollen som ersättare. Henrik har bjudits in för att 
berätta om arbetet. Den 30 juni i år löper nuvarande mandatperiod och förordnanden ut.  
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Sveriges Tandläkarförbund har via Saco nominerat Henrik Toremalm att fortsätta en 
mandatperiod till. 
 
Henrik Toremalm håller ett föredrag om HSAN:s arbete och sina mångåriga erfarenheter i 
nämnden, både som ledamot och ersättare. Henrik berättar att han och alla i nämnden tar 
sig an alla typer av fall och är med på alla ärenden. Uppdraget innefattar alla fall inom 
legitimationsyrken inom vården, inte bara beträffande tandläkare.  
 
Handläggningstiden för ett ärende, från anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
till beslut i HSAN är ofta så lång som två år vilket han anser beklagligt med tanke på 
patientsäkerheten. I de flesta ärendena är HSAN samstämmiga med IVO:s bedömning. 
 
Henrik Toremalm berättar och visar statistik bland annat över ett ökat antal anmälningar 
vilket han anser är en oroande utveckling. En viss förklaring kan ha att göra med att fler fall 
upptäcks, men i förhållande till de andra vårdlegitimationsyrkena med många fler utövare så 
är det en relativt stor del inom just gruppen tandläkare. Oskicklighet och grov oskicklighet är 
den vanligaste anmälningsorsaken inom tandvården och dessa kräver omfattande 
utredningar. Grov oskicklighet är ett väldigt vanligt anmälningsärende inom just tandvården 
vilket är oroväckande. Han berättar att det kan vara en hårfin gräns mellan oskicklighet och 
grov oskicklighet, men fallen ökar. När det gäller deslegitimering så är utlandsutbildade 
överrepresenterade. 
 
Henrik Toremalm lyfter också behovet av en förbättring av hur tandläkare skriver journaler så 
att de uppfyller lagkraven.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att lägga till mandatperioden i HSAN på balanslistan, som levande punkt, 
för att ha god framförhållning inför ny period. Se även under punkten 17. Balanslista FS-
beslut. 
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 
Föreligger kanslirapport. 
 
Jenny Måhlgren rapporterar förändringar i kalendariet sedan utskick; seminariet om kobolt 
är struket och FDI kommer att arrangera FDI World Dental Parliament, inklusive alla 
affärsmöten, i Genève från 19–24 september. Som tidigare meddelats är själva FDI-
kongressen inställd, hela arrangemanget skulle ha ägt rum i Mumbai men Indian Dental 
Association drog sig ur sent. 
 
Jenny Måhlgren berättar att vår så kallade myndighetsöversikt, en tidigare möteshandling, 
nu är kompletterad med intresseorganisationer och ansvariga departement efter önskemål 
från förbundsstyrelsen. 
 
Chaim Zlotnik berättar att tidningen Expressen kontaktat honom angående ”Hollywood 
smile”, behandlingar inom kosmetik och estetik.  
 
Chaim Zlotnik berättar att även svt.se har hört av sig, och då angående brist på tandläkare i 
landet.  
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12. Rapport från Munhälsodagen 20 mars 
 
Lea Lobelius rapporterar om förbundets aktiviteter på Internationella Munhälsodagen den 20 
mars, under temat ”Var stolt över din mun!”. Förbundet arrangerade bland annat en 
paneldiskussion om tänders utseende som spelades in och publicerades den 20 mars, som i 
år var en söndag, på förbundets Youtubekanal. Kanslichef Jenny Måhlgren var moderator. 
Filmen har nu strax under 300 visningar.  

 
 

13. Rapport från förbundets lunchwebbinarieserie 
 

Lea Lobelius är föredragande och berättar om förbundets kommande lunchwebbinarier och 
planerade seminarium under Almedalsveckan i Visby. Följande ämnen planeras; 
glesbygdsproblematik, sockermärkning kontra sockerskatt samt ökningen av fetma och karies 
hos barn i socioekonomiskt svaga områden. 
 

  

10. Ekonomi: Bokslut 2021, förslag till årsredovisning för Sveriges Tandläkarförbund 
(konfidentiellt) 
 
 

11. Ekonomi: Utfall kvartal 1, Prognos 1, 2022 (konfidentiellt) 
 

 

22. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper  
 
Det osäkra världsläget påverkar börsen och inflations- och räntenivåerna vilket gör att det 
kan finnas anledning att se över förbundets placeringspolicy och placeringsriktlinjer som 
beslutades om i februari 2022.  
 
Daniel Ström, rådgivare på Söderberg & Partners, presenterar och informerar om 
strategier/modeller för placering av värdepapper generellt. Daniel berättar hur företaget 
arbetar med Tandläkarförbundets portfölj i dag, utifrån förbundets nuvarande 
placeringspolicy och placeringsriktlinjer, samt hur en strategiprocess för en eventuellt 
förändrad policy kan gå till.   
 

Beslut: Uppdras åt Jenny Måhlgren och Martin Karlgren att tillsammans med Söderberg & Partners 
och förtroendevald som är intresserad utgöra en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på en 
placeringspolicy och placeringsriktlinjer för förbundsstyrelsen att ta ställning till.  
 
Anteckning till protokollet; Chaim Zlotnik kommer att delta i arbetsgruppen. 
 
 

14. Rapporten "Så skapar vi världens bästa tandvård" 
 
Föreligger rapport utifrån en enkät till riksföreningarnas medlemmar om jämlik tandvård. 
Enkätutskicket gjordes via mejl våren 2021 inom ramen för arbetet med 
tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 
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tandhälsa (SOU 2021:8)”. I skriften presenteras också åtta ställningstaganden som Sveriges 
Tandläkarförbund anser är grundläggande för en jämlik tandvård av hög kvalitet och som 
förbundets remissvar till stor del vilar på. 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och berättar att det var stor samstämmighet i svaren från 
medlemmarna, med de sammanställda ståndpunkterna, som förbundet tillsammans med 
riksföreningarna arbetade fram inför utredningens betänkande offentliggjordes.   
 
Rapporten och sammanställningen i de åtta punkterna är värdefulla i förbundets 
påverkansarbete.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att göra vissa justeringar i texten, därefter ska rapporten ”Så skapar vi 
världens bästa tandvård” användas i förbundets kommunikations- och påverkansarbete.  

 
 

19. Rapport från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
 

Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska-Tandläkare Sällskapet. Per och Maria von 
Beetzen har intervjuat en kandidat för tjänsten som projektledare för Riksstämman. Per 
meddelar att Tandläkare-Sällskapets har gått igenom sin placeringspolicy för värdepapper 
och att styrelsen i Sällskapet ska utbildas kring placeringar och värdepapper. Per berättar 
också att det pågår planering för och utveckling av kommande Riksstämmor. 

 
 

20. Specialisttjänstgöring (ST): Fokusfrågor och strategi framåt 

 
Jenny Måhlgren är föredragande och berättar att bilagan/underlaget är en delrapportering 
av hur kansliet har fortsatt arbeta med frågan sedan förra styrelsemötet som en del i att 
komma fram till en påverkansstrategi.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att inför internatmötet i juni komplettera med information om hur det 
ser ut med obligatorisk fortbildning i de andra nordiska länderna, samt att i möteshandlingen 
lägga till förbundets policy i frågan.  
 
 

16. Minnesanteckningar från möte med HTA-O:s styrgrupp och referensgrupp 
2022-03-16 
 
Chaim Zlotnik redogör från mötet med HTA-O:s styrgrupp och referensgrupp. 
Minnesanteckningar från mötet finns som möteshandling då de innehåller länkar till 
intressant och informativ information från SBU.  
 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
 

17. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
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18. Rapport från riksföreningarna 

 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar från Tjänstetandläkarna. Det finns tyvärr en njugg 
inställning från privata sidan när det gäller kollektivavtal. Chaim berättar att TT eventuellt ska 
titta på andra strategier för avtal, och säger att det är en fundamentalt viktig fråga för oss 
som arbetar fackligt. Han nämner också att TT har en utbildningskonferens nästa vecka, 
inklusive styrelsemöte en av dessa tre dagar. Chaim berättar att han och Gunilla Carlsson ska 
träffa deras nordiska ”systerförbund” i juni.  
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Vice ordförande Peter Schulz rapporterar från TEV. Han berättar att de har sitt styrelsemöte i 
Skåne i maj och ska genom aktiviteter i samband med det försöka locka nya medlemmar. Han 
berättar också att de förbereder inför sitt årsmöte i Göteborg. De hoppas att årets byte av 
plats från Mälardalen för medlemsmöten kan göra att fler och personer som inte tidigare 
kunnat delta har möjlighet att komma. TEV tittar på ett kontrollsystem för att säkerställa att 
alla medlemmar har svensk legitimation.   
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Jenny Måhlgren rapporterar från Studerandeföreningen utifrån rapport från 
centralordförande Emma Lingtell, som har förhinder att delta vid dagens möte.  
 
Det som pågår i Studerandeföreningen är att de har planerat in ett centralstyrelsemöte den 
22 maj och då ska de gå igenom föreningens stadgar och prata om eventuella förändringar.  
 
Emma Lingtell har blivit kontaktad av ILCO-magasinet (ILCO; Tarm- uro- och stomiförbundet) 
och tillfrågad om hon kunde svara på några frågor angående tandhälsa hos unga vuxna med 
mag-tarmbesvär, vilket hon håller på att titta på.  
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Ingen från SOL närvarade under denna punkt. 
 
 

20. NPO tandvård  
 
Föreligger två mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 
 

Beslut: Protokollen läggs till handlingarna. 
 
Uppdras åt kansliet att sammanfoga tidigare utsända NPO-protokoll inför ett eventuellt 
besök av Gunnel Håkansson, ordförande NPO tandvård, i höst.  
 

 

21. CED General Meeting 2023 
 

Jenny Måhlgren ger en lägesrapport angående CED:s General Meeting i Stockholm 2023. 

  
Anläggningen Clarion Sign är bokad och det finns möjlighet att där arrangera en utställning 
som även kan finansiera delar av projektet. Mötet kommer att äga rum på nedre botten, 
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enskilt från andra sällskap. De har även bokat takterrassen för mingel. Projektledare Asna 
Lindén har kontaktat Visit Stockholm för att få förslag på sociala aktiviteter. 

 
Chaim Zlotnik, Jenny Måhlgren och Asna Lindén kommer att delta i CED:s General Meeting i 
Porto i maj. 
 

 

23.    Övriga frågor 
 
Föreligger inga övriga frågor. 
 
 

24.    Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för visat engagemang och ett aktivt och trevligt möte, önskar en trevlig 
Valborg och därmed avslutar mötet. 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Gunilla Carlsson 


