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Kom med i Facebookgruppen! 
 

	

Kom med i TEVs nya Facebookgrupp! Gruppen är endast öppen för medlemmar i TEV. 
I Facebookgruppen kan alla medlemmar diskutera viktiga frågor som är aktuella just 
nu.  
För dig som redan har Facebook: 

• Logga in på din Facebooksida 
• Sök på TEV Diskussionsforum för medlemmar  
• Klicka på Gå med i grupp  
• Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen 

 
För dig som inte har Facebook men vill vara med i gruppen: 

• Gå in på denna länk: https://www.facebook.com/ 
• Fyll i dina uppgifter under rubriken Gå med 
• Efter detta får du ett bekräftelsemail med en länk som du ska klicka på och 

logga in 
• Nu kan du börja skapa din personliga profil med så mycket eller lite 

information som du vill dela. 
• Under Inställningar (högst upp till höger) Finner du rubriken Sekretess. 

Där kan du ställa in vilka som ska kunna se din profil eller dina inlägg 
• Sök på TEV Diskussionsgrupp för medlemmar 
• Klicka på Gå med i grupp 
• Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen 

 

TEVs årsmöte i samband med 
förbundsmötet 



	

För att effektivisera den demokratiska processen i TEV och Sveriges Tandläkarförbund, 
har styrelserna beslutat att förlägga sina årsmöten under samma dag. TEV kommer att 
ha sitt föreningsmöte under förmiddagen den 8 december, och Tandläkarförbundets 
årsmöte förläggs till eftermiddagen under samma dag. Även Tjänstetandläkarna 
kommer att ha sitt årsmöte denna dag. Platsen är IVA Konferenscenter i 
Stockholm. Mer information om årsmötet kommer efter sommaren.  
Under Odontologisk riksstämma och Swedental 15-17 november planerar TEV ett 
mingel för medlemmar där vi kan diskutera viktiga frågor och föra fram tankar inför det 
kommande årsmötet. Mer information om minglet kommer efter sommaren.  

 

 

Tandläkarportalen öppen för patienter! 
TEVs unika medlemstjänst Tandläkarportalen, tidigare benämnd CV-portalen, går in i 
nästa fas och öppnar upp för allmänheten. I samband med det blir det nya 
namnet Tandläkarportalen.  
På webbplatsen Tandläkarportalen kan nya patienter söka efter privatpraktiserande 
tandläkare som är medlemmar i TEV. 
Man kan söka efter ortsnamn eller per behandlingsområde. Man kan även söka på 
specialistområden.  
Tandläkarportalen är också en värdefull tjänst för befintliga patienter som vill veta lite 
mer om sin tandläkares bakgrund, fortbildning och meriter. 
Tandläkarportalen marknadsförs i första hand via Google. Därefter kommer fler 
marknadsföringsinsatser att göras efter behov.  

 



	

	

Till Tandläkarportalen	

	

Missa inte möjligheten att finnas med på Tandläkarportalen och marknadsföra dig och 
din klinik på ett helt unikt sätt! 
Dessutom alldeles gratis för dig som är medlem i TEV! 
Om du har ont om tid, kan du börja med att registrera in grundläggande uppgifter om 
dig och din klinik: t ex namn, adress, telefontider, osv. 
Därefter kan du logga in flera gånger och komplettera med mer information om dig som 
tandläkare: tjänstgöring, fortbildningar, auskultering och övriga meriter som du vill lyfta 
fram i din presentation.  

 

 


