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Senaste nytt från TEV-styrelsen 
TEVs styrelse hade sitt senaste möte den 7 oktober och då diskuterades bl a följande: 

Årsmöte – Odontologiska riksstämman/Swedental 
Om du inte redan gjort det så boka in TEVs årsmöte, som äger rum torsdagen den 14 
november på Berns salonger i centrala Stockholm. Vi börjar med en drink kl 17.15 och 
därefter, kl 17.45, äger själva årsmötet rum. Baren är öppen till kl 19 – sammantaget den 
ultimata starten på en festlig och trevlig kväll! 
Planerar du att vara på stämman/mässan innan årsmötet kan du komma till TEVs monter på 
Tandläkartorget och hämta en transportbiljett som ger dig gratis resa in till Berns från 
mässan. 
Vi tycker självklart också att det är trevligt om du kommer och besöker oss i montern på 
Tandläkartorget och ta gärna med intresserade kollegor. 
Du som lusläst protokollet från styrelsemötet i augusti kunde se att vi planerade för att i 
framtiden genomföra våra årsmöten digitalt. Tyvärr har det visat sig bli mycket kostsamt och 
det kan inte försvaras. Så därför fortsätter vi i god anda med våra ”vanliga” årsmöten. 
Utredningen om jämlik tandhälsa  
Just nu händer inte så mycket rörande denna utredning, men vi väntar på slutrapporten som 
kommer under våren. 
Nya jämförelsesajten för tandvård – vi vill lyfta kvaliteten! 
Vi i TEV har framfört synpunkter på hur denna sajt ska fungera och se ut. Vi anser att 
kvalitet alltid kommer före pris och att man inte kan gör en rankning baserad på 
prisuppgifter. Då tycker vi att det är bättre att presentera de olika klinikerna i 
bokstavsordning. Vi anser att det är uppseendeväckande att en myndighet kan vara så 
fokuserad på priset! 
I TEVS verksamhetsplan för 2020… 
I den verksamhetsplan för TEV 2020 som ska fastställas på årsmötet finns bl a två punkter 
rörande vår egen verksamhet som mycket väl stämmer in på det vi nämnt ovan, nämligen: 
”TEV ska under 2020 se över och effektivisera verksamheten så att den blir så 
kostnadseffektiv som möjligt. Detta för att kunna hålla nere medlemsavgiften.” 
”TEV ska verka för att kvalitetsbegreppet inom tandvården tydliggörs.” 
TEV i förbundsstyrelsen 
Vi i TEV arbetar hela tiden aktivt för att odontologiska frågor ska prioriteras på 
förbundsstyrelsemötena och det vi nu vill lyfta, och jobba aktivt med, är 
personalförsörjningen inom tandvården. 
Till sist vill vi beklaga att medlemsinformationen inte riktigt nått ut som vi önskat men vi 
hoppas och tror att det ska löpa friktionsfritt hädanefter. Vi håller också på som bäst att göra 
om vår webbplats. 
 
Hälsningar från oss i TEVs styrelse 

 


