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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 5 september 2022 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr, p 1–15 Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson, p 1–15  Martin Karlgren, p 1–12 
Peter Schulz Jonas Nordvall  
Patrik Andrén Hilda Zollitsch, p 8 
 Jeanette Reinbrand, p 9–11  
 
Frånvarande: 
Per Vult von Steyern 
Emma Lingtell, adjungerad Stud  
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik lyfter att det är riksdagsval på söndag, med tanke på de vallöften 
som kommit från ett par partier om att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården. 
Förbundsstyrelsen diskuterar vad det skulle kunna få för konsekvenser. Chaim påpekar att 
oavsett vad man anser om detta så kan det tolkas som en viljeyttring och att tandvården är 
viktig. 

 
Därefter hälsas alla välkomna och Chaim Zlotnik 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 berättar att den ekonomiska prognosen är något reviderad, till en omsättning 
på 23–24 mkr.  
 
Jonas Nordvall nämner bland annat att kursen ”Tandläkarveckan” startar i Malmö i dag, samt 
att den nya munvårdsombudskursen planeras på tre orter till. Som det ser ut i dagsläget 
kommer totalt 42 kurser hållas i höst. Vid kurser som genomförts efter sommaren har det 
förekommit deltagaravhopp på grund av insjuknande i covid-19 vilket visar att viss osäkerhet 
i höstens deltagarnivåer fortsatt föreligger.  
 
Det är möte i fortbildningsrådet den 16 september. 
 
 

7. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 

Föreligger kanslirapport. 
 
Kanslichef Jenny Måhlgren rapporterar från personalinternatet/kick-offen i Nynäshamn, som 
nu har ägt rum och som blev väldigt lyckat. Personalen diskuterade bland annat arbetssätt 
och samarbetsformer. 
 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik informerar om utredningen ”Stärkt stöd till tandvård för 
våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn” som ska titta på tandvårdens roll i att 
upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer, där flera aspekter inom tandvården 
finns med i utredningsdirektiven. Tandläkarförbundet har fått en plats i referensgruppen och 
Chaim har nominerats. 
 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik rapporterar från det nordiska mötet de var på i 
Köpenhamn den 1–2 september, där bland annat hållbarhetsfrågor och materialval var på 
agendan. Jenny berättar att de nordiska tandläkarförbunden diskuterade att tillsammans 
göra en gemensam skrivning om kobolt-krom att skicka till CED exempelvis.  
 
Chaim Zlotnik berättar att han har blivit kontaktad av en del journalister som vill ha en 
förklaring över hur tandvårdssystemen ser ut. Chaim berättar också att han är inbjuden som 
deltagare till en patientsäkerhetskonferens om vårdrelaterade skador i oktober.   
 
Förbundsstyrelsen diskuterar frågan om tillgång till tandvård och hur förbundet ska förhålla 
sig till frågor om huruvida tandläkarbrist råder eller ej. En kartläggning och prognos där 
aspekter som efterfrågan och behov analyseras behöver göras. Kansliet tar med frågan i 
arbetet inför verksamhetsplanen för 2023.  

 
 

8. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
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Hilda Zollitsch berättar att redaktionen nu har en ny redaktör, Peter Söderström, och en ny 
vetenskaplig redaktör, Bodil Lund, på plats, i enlighet med tidigare information. 
 
Hilda Zollitsch berättar att de har haft redaktionsstartsmöte i dag. Hon berättar att många 
annonsörer tycker att det är intressant med en riksstämma i Umeå 2023, och att det kan vara 
positivt att utställningslokalen är mindre än vanligt. Hilda berättar också att redaktionen nu 
arbetar intensivt med projektet med den nya webben, som är i slutskedet. Eftersom 
projektet gick smidigare och snabbare än planerat så kommer hela investeringskostnaden 
(1,5 mkr) under år 2022, i stället för halva nu och halva nästa år. Det som är positivt är att 
införsäljningen av annonser kommer i gång tidigare och kan generera intäkter redan i höst.  
 
Nu trycks Tandläkartidningen på det vanliga pappret igen. Den fick tryckas på ett papper av 
lite sämre kvalitet en period på grund av pappersstrejken i Finland.  
 

 

9. Uppföljning internat 

 
Jenny Måhlgren berättar att det har gjorts en uppföljning av diskussionerna på internatet den 
9–10 juni, enligt underpunkterna nedan.  

 

9.1. F22 
 
Föreligger förslag på inbjudan till mötesforumet F22, det som tidigare benämnts som 
mellantidsinitiativ. F:et står för; förbundet, fokus, feedback och frågor. Siffran är årtalet. 
Nästa år blir namnet alltså F23.  
 
Mötesforumet F22 som ska innehålla en presentation av förbundets verksamhet och 
samtidigt vara en plats för medlemmar att möta förbundsstyrelsen. Det ska vara ett tillfälle 
för dialog med styrelsen mellan förbundsmötena, som numera är var tredje år.  
 
Tanken är att hela förbundsstyrelsen ska delta. F22 kommer att äga rum under Riksstämman 
i Göteborg och vara ca 45 minuter långt. Formen på forumet kan anpassas beroende på hur 
många anmälningar som inkommer. Det ska gå att boka in sig på F22 i samband med att man 
som medlem bokar in sig på Riksstämman. Jenny Måhlgren kommer att återkomma till 
förbundsstyrelsen med praktisk information.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att arbeta vidare med planeringen av mötesforumet F22.  
 

9.2. Specialisttjänstgöring 

 
Föreligger i underlaget en sammanfattning av diskussionen på styrelseinternatet i juni.  
 
Chaim Zlotnik konstaterar att förbundsstyrelsen har ringat in frågorna men inte sina 
ställningstaganden.  
 
Jeanette Reinbrand berättar att enkäten ”Framtidens tandläkare” ska skickas ut nu i höst, 
enligt tidigare intervall på tre år, och att det i den finns frågor om specialisttjänstgöring. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar strategi och vilka frågor och områden de ska fokusera på.  



  Protokoll 5/2022  
PUBLIK VERSION   

4 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att göra en utredning och skaffa en plattform gällande frågorna om ökat 
tidskrav innan påbörjad specialisttjänstgöring och ett reglerat nationellt 
antagningsförfarande, samt konkretisera ställningstaganden för förbundsstyrelsen att besluta 
om.  

 

9.3. Obligatorisk fortbildning 

 
Föreligger i underlaget en sammanfattning av diskussionen på styrelseinternatet i juni. Vi 
kunde efter föredragningen från Norge konstatera att den obligatoriska fortbildningen inte är 
en förutsättning för att få verka inom yrket utan för medlemskap. Norge vittnar om 
utmaningar i analysen av vilka åtgärder man kan vidta när medlemmar inte uppfyllt de av 
förbundet uppsatta kraven på fortbildning. 
 

Beslut:  Frågan bordläggs i väntan på fördjupningen av systemen i Danmark och Norge. 
 

9.4. Tandläkarutbildning i Jönköping 

 

Föreligger i underlaget en sammanfattning av diskussionen på styrelseinternatet i juni.  
 

Det som förbundsstyrelsen anser som viktigast är att man kan säkerställa standarden, att det 

är en god kvalitet på tandläkarprogrammet på befintliga och eventuellt nya odontologiska 

lärosäten. 

 

Enligt Hans Göransson som sitter i bedömningsgruppen så kommer troligen ett beslut i 

frågan kring årsskiftet 2022/2023.  

 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att sammanfatta styrelsens ställningstaganden så att förbundet kan 

framföra dessa publikt. 

 
 

10. Förbundets arrangemang under Almedalsveckan 
 
Sveriges Tandläkarförbund arrangerade två seminarier under Almedalsveckan; ”Hur får vi en 
levande glesbygd? – panelsamtal” samt ”Munhälsans roll för den övriga kroppens 
välbefinnande – panelsamtal”. På det första seminariet medverkade bland andra Urban 
Alsenmyr i panelen. På det andra som handlade om kopplingen allmänhälsa och munhälsa 
medverkade bland andra Chaim Zlotnik och Björn Klinge, det var välbesökt och fick god 
spridning i sociala medier.  
 
Jenny Måhlgren konstaterar att vi fick bra politiker till våra seminarier, vilket kan ses som ett 
kvitto på att det är ett intressant ämne. 
 
Det fanns även ett engagemang genom att förbundets representanter också besökte andra 
organisationers seminarium, till exempel ett som handlade om tandläkarutbildning i 
Jönköping.  
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Chaim Zlotnik tycker att vi får utvärdera värdet att delta på Almedalsveckan. Chaims snabba 
analys är att det är bra att bara visa sig där, det ger ringar på vattnet och andra får upp 
ögonen för förbundet. 
 

10.1. Delrapport glesbygdsenkät 
 

Jeanette Reinbrand beskriver enkätundersökningen som rapporten baseras på. Resultatet 
visar att de flesta kan, i varierande skala, tänka sig att arbeta i glesbygder.  
 

 

11. Stiftelser och kommittéer/federationsöversikt (konfidentiellt) 
 
  

12. Ekonomi: Utfall kvartal 2, Prognos 2, 2022  
 
Föreligger ekonomisk uppföljning av kvartal två samt prognos för helåret.  
 
Martin Karlgren är föredragande. Trots kriget i Ukraina, pandemin och många personalbyten 
så fortskrider verksamheten förvånansvärt bra. Resultatet ser ut att bli bättre än det 
prognostiserade plusvärdet.  
 
Jonas Nordvall redogör för kursverksamhetens ekonomi, se även punkten 6. Rapport från 
kursverksamheten. 
 
Chaim Zlotnik och resten av styrelsen ger en eloge till kansliet för ett bra arbete. 
 
 

13. Förbundets arrangemang under Riksstämman 2022 
 

Jenny Måhlgren berättar vilka seminarier på Odontologisk Riksstämma i Göteborg 16–18 
november 2022 som är planerade med Sveriges Tandläkarförbund som arrangör; 
 
➢ Har vi samma möjlighet till god tandvård i hela landet? (Etikkommittén) (Torsdag 17 nov, 

13.00-16.00) 
➢ Lägesbild och förslag på lösningar för tandvården i Sveriges glesbygder (Fredag 18 nov, 

10.15-11.45) 
➢ Tandvård efter valet – vad är nu på agendan? (Fredag 18 nov, 13.00-14.00) 
 
Jenny Måhlgren påpekar att panelen som ska fokusera på lägesbild och förslag för tandvård i 

hela Sverige är ett bra tillfälle att låta tandläkarutbildningen i Jönköping att få beskriva sina 

visioner för att få tandläkare till landsbygderna och föra fram förbundets krav på kvalitet. 

 
Hilda Zollitsch ska moderera panelen som ska diskutera vallöften från valrörelsen. Styrelsen 
är positiva till det och poängterar vikten av att det är en tydlig avsändare på arrangemanget. 
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14. Hedersutmärkelser och priser 2022 
 

Beslut:  Förbundsstyrelsen avvaktar beslut i frågan om utdelning av hedersutmärkelser och priser till 
nästa möte. 

 
 

15. Socialstyrelsens dialogmöte 8 september  
 
Föreligger inbjudan till dialogmöte på Socialstyrelsen. Dialogmötet ska handla om vilka 
utmaningar tandvården möter och hur Socialstyrelsen kan bidra för att möta dessa. 
 
Förbundsstyrelsen ger Chaim Zlotnik input och förslag på frågor som han skulle kunna ta upp 
på mötet om möjlighet ges.  
 

 - Färskare rapport från NPS 
 - Kobolt krom 
 - Specialisttjänstgöring 
 - Metoden i arbetet med målnivåerna. 
   
 

16. Datum för sammanträden i förbundsstyrelsen 2023 
 
Beslut:  Punkten bordläggs på grund av att förbundsstyrelsen inte längre är beslutsmässig.  
 

Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet. 
 

 

17. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 
 

18. Rapport från riksföreningarna 
 
Beslut:  Punkten bordläggs. 
 
 

19. Rapport från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
 
Beslut:  Punkten bordläggs. 
 
 

20. NPO tandvård  
 

Beslut:  Punkten bordläggs. 
 

 

21. CED General Meeting 2023 

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

 
Föreligger inga övriga frågor. 

 
 

23. Mötets avslutande  
 
Se punkten 16. 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Urban Alsenmyr 


