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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 11 oktober 2022 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson Martin Karlgren 
Peter Schulz Jonas Nordvall  
Patrik Andrén  
Per Vult von Steyern 
Emma Lingtell, adjungerad Stud, p 6–26.   
 
Utöver styrelsen: 
Gunnel Håkansson, p 13 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla välkomna och berättar att Gunnel Håkansson kommer 
att gästa mötet kl.11 för att prata om NPO tandvård.  
 
Chaim Zlotnik 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. Punkten 14 Datum för sammanträden i förbundsstyrelsen 

2023, tidigareläggs. 
  
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Rapport från kursverksamheten (konfidentiellt) 
 

Föreligger rapport från kursverksamheten med utsänd statistik och tidigare beslutad 
affärsplan. Därför är punkten konfidentiell. 
 
 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger skriftlig rapport från Hilda Zollitsch och Tandläkartidningen. Hilda hade inte 
möjlighet att medverka på mötet så Jenny Måhlgren rapporterar. Jenny berättar att 
Tandläkartidningens nya webb nu är lanserad och redaktionen bjöd in till firande den 30 
september. Jenny rapporterar att man har sett en ovanligt stor andel mobilanvändare 
jämfört med andra tidsskriftssajter, så det har lagts stort fokus på användarvänligheten för 
läsning i mobilen. Innehållet är också utvecklat och sökfunktioner, betallösningar (Klarna) och 
inloggningssystem har moderniserats och förenklats. Redaktionen arbetar nu med 
mässnumret, samt mässbilagan/nativebilagan – som görs för tredje året. Annonsplatserna är 
fullsålda tidigare än vanligt.  
 
Jenny Måhlgren nämner att förslaget om utgivning av tio nummer under 2023, i stället för 
dagens tolv, ska tas beslut om på mötet i TSAB. Mediakraft kommer meddelas om 
utgivningsplan för nästa år denna eftermiddag. Tandläkartidningen och annonssäljarna ser 
inga risker med att minska antalet utgåvor till tio nummer.  
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 

Föreligger kanslirapport. 
 
Kanslichef Jenny Måhlgren berättar att det varit många remisser, enkäter och förfrågningar 
som besvarats sedan förra mötet.  
 
Chaim Zlotnik rapporterar från dialogmötet på Socialstyrelsen, mötet han på förra 
förbundsstyrelsemötet önskade input från styrelsen till. Chaim frågade till exempel hur 
många tandläkare det finns, samt lyfte kritik kring arbetssättet med att fastställa 
målnivåerna. Tyvärr var det en mörk bild som målades upp för tandvården som en följd av 
den ojämna tillgången på tandläkare. Kansliet skickar ut PowerPoint-presentationen från 
mötet till förbundsstyrelsen. 
 
Chaim Zlotnik berättar att det första sammanträdet i Utredningen om stärkt stöd till tandvård 
för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn (S 2022:12) ägt rum. Förbundet har 
fått i uppgift att inför nästa möte ge feedback på en enkät som planeras att skickas ut till 
personal inom tandvården i syfte att kartlägga hur man i dag arbetar med patienter som 
misstänks vara våldsutsatta.  
 
Chaim Zlotnik berättar också att han varit på en patientsäkerhetskonferens, där han satt med 
i en av panelerna. Medverkade gjorde också representanter från Riksförbundet HOBS - Hälsa 
oberoende av storlek och Socialstyrelsen. På förmötet lyfte Chaim att enligt svenskt 
kvalitetsindex är många (75 %) nöjda med tandvården, men fick en del mothugg. HOBS 
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berättade att vissa i deras förbund känner sig ifrågasatta vid besök hos tandvården när 
personalen börjar prata kostomläggning, att patienterna därför inte vill komma tillbaka.  
 
Chaim Zlotnik rekommenderar alla i förbundsstyrelsen att läsa tandvårdslagen (från -85) om 
alla krav de som profession har på sig, till exempel paragraf 3.  
 
Jenny Måhlgren berättar att förbundet har fått flera mejl från tandläkare med iransk 
bakgrund med uppmaning att förbundet fördömer våldet mot demonstranterna i Iran som 
protesterar efter att en ung kvinna mördades av sedlighetspolisen i Teheran i september.  

Beslut: Förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att uppmana Saco att göra ett liknande fördömande 
av händelserna i Iran som man gjorde när anfallskriget i Ukraina inleddes. Förbundet kan då 
dela och hänvisa till Sacos uttalande vilket ger en motsvarande hantering.  

 
 

14. Datum för sammanträden i förbundsstyrelsen 2023 
 

Utöver styrelsedatumen nedan så kommer hela förbundsstyrelsen att bjudas in till 
Riksstämman i Umeå 15–17 november, samt till middag i samband med CED-mötet i 
Stockholm i slutet av maj. 
 

Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar om följande datum för styrelsemöten under 2023;  
30 januari  
7 mars   
17 april 
1–2 juni (internat för hela förbundsstyrelsen) 
4 september 
13 oktober 
6 december  

 
 Uppdras åt kansliet att skicka ut mötesinbjudningar för dessa datum från styrelseportalen 

redan nu. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 

  
 

9. Det politiska läget, analys, ställningstaganden 

 
Jenny Måhlgren redogör för vad som har hänt sen sist på den politiska arenan, det har ju 
varit ett riksdagsval även om en ny regering inte tillrätt ännu. Tandläkartidningen har bevakat 
valet och i möteshandlingarna finns en länk till en sammanställning av svaren på några 
enkätfrågor som de skickade ut i slutet av sommaren angående vad partierna vill med 
tandvården.  
 
På Sacos ordföranderåd där Jenny Måhlgren deltog, Chaim Zlotnik hade förhinder, 
diskuterades bland annat Sacos och förbundens syn på att bjuda in Sverigedemokraterna 
(SD) till möten och samtal. Tidigare har Sacos policy varit att inte aktivt ta kontakt med SD då 
deras värdegrund inte anses förenlig med Sacos. Den policyn kommer nu att ändras, se 
nedan.  
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 Sacos uppdaterade skrivning kring kontakt med politiska partier 
- Saco ska aktivt verka för en stark demokrati och för alla människors lika värde i samhället 
och på arbetsmarknaden.  
- Saco kan i det politiska påverkansarbete som gagnar akademikers intressen kontakta och 
boka in möten med politiker från alla partier i riksdag, region eller kommun.  
- Saco gör ingen skillnad på ledamöter i riksdagen, regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige utan bjuder i förekommande fall in relevanta ledamöter från alla partier 
till möten, konferenser eller seminarier om det gagnar sakfrågan.  
 
 

13. NPO tandvård 
 

Gunnel Håkansson, ordförande Nationellt programområde tandvård och tandvårdsstrateg i 
Region Kronoberg, gästar förbundsstyrelsen för att berätta om syftet med projektet som 
handlar om kunskapsstyrning och hur det är organiserat. 

 
Gunnel Håkansson berättar om NPO tandvård och att man arbetar för att skapa en modell för 
att nå ut med kunskap till alla kliniskt verksamma i tandvården. Det är kunskap som är det 
centrala och modellen möjliggör att på riktigt samverka med hälso- och sjukvården. 
Programområdena tittar bara på kunskap, inte på resurser. De lokala programområdena 
(LPO) måste arbeta för mer pengar/resurser. 
 
Det finns 26 programområden. Södra sjukvårdsregionen är värd för programområdet 
tandvård. Därför är Gunnel Håkansson från Kronoberg ordförande i NPO tandvård. Det är ett 
nationellt beslut som regionerna tar på sig att följa, när resurser finns. Det handlar alltså om 
sex sjukvårdsregioner och 21 regioner.  
 
När kunskapsluckor identifieras kan de bilda arbetsgrupper (NAG). Modellen arbetar från två 
håll, upp och ner i kedjan - nationellt, regionalt och lokalt (NPO, RPO, LPO).  
 
Det sker en del förändringar i NPO tandvård, till exempel byte av ordförande och 
processledare, till viss del på grund av pensionsavgångar. 

  
 I alla sjukvårdsregioner finns en representant från privattandvården.  
 
 Chaim Zlotnik tackar Gunnel Håkansson för presentationen och besöket. 
 
 Förbundsstyrelsen diskuterar.  

 
 

10. Äldreomsorgsremissen, äldreomsorgslagen 
 
Jenny Måhlgren får input till remissvaret om den nya äldreomsorgslagen, i utredare Jeanette 
Reinbrands frånvaro. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och håller med Jenny Måhlgren om att det är olyckligt att 
förbundet inte fått större inflytande i utredningen och inte heller var remissinstans. 
Förbundet borde vara en viktig del.  
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Förbundsstyrelsen är positiv till utredningens förslag då den ökade samverkan mellan aktörer 
har goda förutsättningar att involvera munhälsan. Förbundsstyrelsen tycker också att det är 
olyckligt att de enda skrivningarna i tandvårdslagen och äldreomsorgslagen rör de som redan 
har svåra besvär och vill se tydligare skrivningar om att munhälsan ska säkerställas även 
innan personen har behov av särskilda tandvårdsinsatser.  

 
 

11. Förslag till handlingsplan för 2023 
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och berättar att verksamhetsmålen har brutits ner i en 
aktivitetslista för 2023, som en början till handlingsplan för nästa år. Verksamhetsmålen 
2021–2024 finns med i möteshandlingarna.  

  
 Förbundsstyrelsen diskuterar.  
  
Beslut:  Aktivitetslistan för 2023 godkänns efter vissa tillägg och justeringar. 
 
 

12. Ekonomi: Budget 2023 (konfidentiell)   
 
 
Mötet ajourneras för möte i TSAB (Tandläkarnas Service AB). 

 
 

15. Förbundets arrangemang under Riksstämman 2022 
  
 Jenny Måhlgren går igenom vilka seminarier som förbundet arrangerar eller är en del av samt 

berättar lite mer om förbundsforumet F22, till exempel om anmälningsförfarandet. Alla 
medlemmar är välkomna, så även om man inte har biljett till Riksstämman ska man med en 
QR-kod kunna anmäla sig till F22 både på plats och via hemsidan.  

 
 Nytt för i år är att en inbjudan till Riksstämman har skickats från förbundet till alla 

ordförandena och kanslichefer inom Sacofederationen. Inbjudan har fått fin respons.   
  
 Förslag från styrelsen om gemensam middag under Riksstämman. 
 

 

16. Hedersutmärkelser och priser 2022 
 

Föreligger bestämmelser för de olika hedersutmärkelserna och priserna, samt tidigare 
pristagare.  
 

 Gotthard Dahlén-medaljen 
 
Beslut: Björn Smedberg föräras Gotthard Dahlén-medaljen 2022. Utdelningen sker i år under 

invigningen av Riksstämman den 16 november. Uppdras åt Chaim Zlotnik att meddela Björn 
Smedberg. 
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Punkten är omedelbart justerad. 
 
 
Hedersmedlem 

 
Beslut: Hedersmedlem utses inte 2022. 

 
 
Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond 
 

Beslut: Inget bidrag från Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond delas ut 2022. 
 
 
Sveriges Tandläkarförbunds fond för tandhälsobefrämjande insatser 
 

Beslut:  Inget bidrag från Sveriges Tandläkarförbunds fond för tandhälsobefrämjande insatser delas 
ut 2022. 
 
 

17. Lägesrapport januari-september 2022 
 
 Föreligger lägesrapport för januari till och med september 2022.  
 
Beslut:  Lägesrapporten januari-september 2022 godkänns som underlag till information om 

förbundets verksamhet att ges på medlemsforumet F22 under årets Riksstämma i Göteborg, i 
form av en broschyr, film samt muntlig information. 

 
 

18. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 

 

19. Skrivelse till Socialdepartementet angående finansiering av tandläkarnas kurser 
i samband med ST-utbildningen 
 
Skrivelse till Socialdepartementet ”Finansieringsmodellen för läkarnas SK-kurser och 
tandläkarnas SÖ-kurser skiljer sig åt”, med studierektorerna som avsändare föreligger.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar hur förbundet ska se på detta. Ska vi skriva ett eget brev? Vad 
kan en eventuell finansiering få för konsekvenser för förbundets egna kurser? 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att ta fram ett förslag på en skrivelse med Sveriges Tandläkarförbund 
som avsändare med anledning av finansieringsramar av tandläkares ST-utbildning. 

 
 Uppdras åt kansliet att skicka ut förslaget till förbundsstyrelsen per mejl för att inhämta 

synpunkter. Skrivelsen tas upp för beslut vid nästa förbundsstyrelsemöte den 8 december. 
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20. Rapport från ST-rådets möte den 23 september  
 
Föreligger rapport från möte med ST-rådet den 23 september.  
 
Gunilla Carlsson rapporterar från mötet. 
 
 

21. CE-märkning 
 
Chaim Zlotnik informerar om att alla produkter inom EU inom snar framtid ska vara CE-
märkta, vilket alla inte är i dag. Det kan bli problematiskt om förändringar i regelverket gör 
att det inte finns produkter att tillgå. CED arbetar med frågan. En ytterligare omständighet är 
att många certifieringsorgan tidigare var placerade i England och Storbritannien, som inte 
längre är medlem i unionen, vilket försvårar situationen ytterligare.  
 
 

22. Rapport från riksföreningarna 
 

Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar från Tjänstetandläkarna. Ledningsfunktionen 

diskuteras. Det pågår sedvanligt fackligt arbete. De arbetar exempelvis för att skapa en 

basplatta med kollektivavtal för de tandläkare som arbetar i enskild sektor.  

 

Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Ordförande Patrik Andrén rapporterar från TEV. Föreningen ska ha årsmöte i Göteborg nästa 

vecka. Mötet äger rum på hotell Riverton och totalt är 30 personer anmälda. De har även 

anlitat några föreläsare, till exempel Lars Sjödin. Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik är 

inbjudna som VIP-gäster och kommer att delta. Styrelsen har lagt ett förslag till årsmötet att 

justera medlemsavgiften. TEV försöker förbättra föreningsarbetet med möten på andra 

platser än Stockholm och har även haft digitala möten. Styrelsen diskuterar också hur de ska 

paketera och marknadsföra föreningen bättre.  

 

Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Vice ordförande Per Vult von Steyern rapporterar från SOL. Per berättar att det är en 

utmaning att få aktiva lokalavdelningar då vissa förtroendevalda går i pension. SOL kommer 

att ha årsmöte under hösten. 

 

Studerandeföreningen (STUD)  
Ordförande Emma Lingtell rapporterar från Studerandeföreningen. Planering pågår inför 

Riksstämman, där de ska ha sitt årsmöte samt en sittning. Västra studerandeföreningen har 

gjort ett bra jobb och hittat lokal och sponsorer. På föreningens årsmöte ska nästa 

centralordförande väljas och det finns ett par kandidater. Inför mötet pågår också arbetet 

med en stadgerevidering. 
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23. Rapport från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
 
Per Vult von Steyern informerar från Tandläkare-Sällskapet. Per berättar status för årets 

Riksstämma, exempelvis att anmälningsantal är lite lägre än det brukar vara i nuläget men att 

det ändå ser bra ut ekonomiskt. En nyhet i år är att anmälningen inte stängs ett visst datum, 

man kan därmed anmäla sig in i det sista – så det finns hopp om många fler deltagare. 

 

Per Vult von Steyern berättar också lite om nästa års Riksstämma som ska hållas i Umeå, en 

stor nyhet. Det blir en utmaning med byte av plats, men kändes nödvändigt. Tandläkare-

Sällskapet har tecknat avtal med vissa regioner, så de har säkerställt att det kommer 

besökare. Sällskapet vill återta initiativet för Riksstämman och kanske kan det generera en 

vinst. Per berättar också att FSD (Föreningen Svensk Dentalhandel) och Stockholmsmässan 

kommer att köra en parallell mässa för tandvården under samma datum som Riksstämman i 

Umeå.  

 

 

24. CED General Meeting 2023 
 

Jenny informerar att arbetet med CED:s General Meeting i Stockholm våren 2023 går enligt 
plan. 
 

 

25. Övriga frågor 

 
Föreligger inga övriga frågor. 
 
 

26. Mötets avslutande  
 
Chaim Zlotnik tackar styrelsen för dagens möte och uttrycker att det var trevligt att se alla 
igen och förväntar återseende på Riksstämman i Göteborg. Därefter avslutar han mötet. 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Gunilla Carlsson 


