
Medlemsbrev maj 2018 

Privattandvården ännu en gång i topp i SKI:s 
kundnöjdhetsmätning 

	

Här kommer information till dig som är medlem i TEV och vi vill börja med att gratulera dig, 
och oss alla, till att ännu gång ligga i topp när det gäller Svensk Kvalitetsindex, SKI:s, 
mätning av nöjdhet med tjänster. Från SKI konstaterar man att gapet mellan privattandvård 
och offentlig tandvård ökat. Projektledaren uttrycker också att ”högre förtroendesiffror än vad 
privattandläkarna uppvisa knappast går att få”. 
 
Läs hela pressmeddelandet HÄR.  

	

Det här medlemsbrevet 
Eftersom TEV:s tjänsteman Madelene Lundin slutat, kommer du som medlem att 
fortsättningsvis få det här medlemsbrevet till dig några gånger per år - och naturligtvis också 
om det finns viktig information som måste ut. 

	

Vi är också redo för GDPR – så klart 
Du är kanske galet trött på alla gdpr mejl. Men i grund och botten är det till för att du ska 
känna dig trygg i och veta hur vi hanterar personuppgifter. 
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter HÄR.  

	



Se och ändra mina uppgifter 
Du kan när som helst logga in på Min sida för att se och/eller ändra dina uppgifter 

	

Vid föreningens förra styrelsemöte diskuterades bland 
annat följande: 
Svenska Tandläkare-Sällskapet: Inför riksstämman i Göteborg har en reklambyrå 
engagerats. Planerna runt en forskningskonferens framskrider som planerat och det känns 
som om styrelsesammansättningen är god. 
TEV har funderingar på att anordna ett frukostmöte/webbinarium i samband med 
riksstämman. 
Frågan om hur förbundets utredningskapacitet ska utvecklas togs upp och TEV:s styrelse 
anser att en kravspecifikation för utredare bör tas fram, för att därefter utvärdera behovet av 
fler tjänster. 
Tandhygienistutbildningen – TEV:s styrelse önskar få en tydlig beskrivning över vad som 
ska ingå i tandhygienistens undersökningsansvar. Styrelsen har inga synpunkter på 
förlängningen till en treårig utbildning, däremot vill man inte att finansieringen av den 
eventuellt förlängda utbildningen sker på bekostnad av befintliga utbildningar. Det är viktigt 
att Tandläkarförbundet får insyn i utbildningens innehåll. 
Den nya tandvårdsutredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” med Veronica 
Palm som utredare, diskuterades, och det bestämdes att TEV kommer att ha löpande 
kontakt med Privattandläkarna för att samordna arbetet runt utredningen. 

	

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 
och tandvård - Lägesrapport 2018  

	

Ladda ner och läs Socialstyrelsens lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen 
inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

	

Du har väl inte missat Tandläkarportalen 



	

Tandläkarportalen växer och nu har nästan tvåhundra av TEV:s medlemmar insett 
möjligheterna med denna kostnadsfria medlemstjänst! Och tusentals patienter har hittills 
sökt sig in till Tandläkarportalen. 
TEV:s unika medlemstjänst Tandläkarportalen är en webbservice där patienter kan söka 
efter privatpraktiserande tandläkare. Missa inte denna möjlighet att presentera dig och din 
klinik!  
Läs mer om hur du också kan logga in och registrera dig HÄR. 

 


