STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN
TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
Datum:
Ort:
Protokoll nummer:
Ordförande:
Sekreterare:
Protokollförare:
Övriga närvarande:

2017-01-20
Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm
2/2017
Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Maria von Beetzen, ledamot (deltog via telefon under punkterna 5, 15),
Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande, Ann Sunneborn,,
lekmannarevisor, Åsa Berg, lekmannarevisor. Kl 14.30-16.00 deltog även två representanter för
Privattandläkarnas styrelse, Caroline Nordquist Orsucci och Jeanette Rindeskog.

§ 1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Peter Franzén hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Peter Schulz valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks snabbt igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Peter Franzén har deltagit i ett möte på TLV om ortodontifrågor. Styrelsen är enig om att det är att bra om
en specialist i det aktuella ämnet deltar som representant för TEV vid sådana möten. Denna gång var det
tyvärr alltför kort om tid för att finna en ortodontist som hade möjlighet att delta. Peter Franzén förde dock
en diskussion i förväg med ortodontister, för att få veta vilka frågor och synpunkter man ville framföra i
denna fråga.
Styrelsen i TEV har för avsikt att utreda möjligheten till samverkansarbete med föreningen för privat
specialisttandvård, SPST. Deras ordförande har tidigare inte haft möjlighet att komma till TEVs

styrelsemöten, men ny inbjudan skickas av Peter Schulz till att delta vid nästkommande styrelsemöte 6
mars.
Maria von Beetzen är nyvald som ledamot i Sveriges Tandläkarsällskaps styrelse. Hon lämnade en kort
rapport från det första mötet den 16 januari. Där diskuterades bland annat frågor kring riksstämman.
Dessutom valdes Per Vult von Steyern till ordförande och John Bratel till vice ordförande.
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§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse:
Fortbildningsgruppen, ekonomigruppen och stadgegruppen.
Ekonomigruppen har haft möten som kommer att föredras under punkt 8.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Fyra av sex ledamöter i det nybildade Fortbildningsrådet är medlemmar i TEV. Styrelsen vill gärna träffa
dessa för att diskutera fortbildningsfrågorna och kursverksamheten, och förhoppningsvis hitta en god
samsyn kring dessa frågor.
Styrelsen beslutar att bjuda in dessa fyra personer till en workshop under nästa styrelsemöte, den 6 mars kl
14-16.

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 9. TEV:s ekonomi
Ulrika Ek Ulrika Ek presenterade preliminär balans- och resultatrapport. TEVs ekonomi är god och allt ser
bra ut.

§ 10. Etisk validering för tandläkare (motion vid årsmötet 201611-17)
Tandläkarförbundets etiska riktlinjer finns tillgängliga på vår webbplats. Diskuterades om vi kan hitta
förutsättningar för att koppla samman en etisk validering med CV-portalen. Styrelsen beslutar att uppdra åt
Madelene Lundin att undersöka hur detta tekniskt kan genomföras inom CV-portalen.

§ 11. Direktmedlemskap (motion vid årsmötet 2016-11-17)
I dagsläget är inte frågan om individuellt medlemskap möjlig att driva vidare i Tandläkarförbundet,
eftersom inte tillräckligt många ombud för riksföreningarna röstar för detta. Däremot vill styrelsen arbeta
vidare med frågan om direktmedlemskap inom TEV. Om vi kan hitta en organisation för direktmedlemskap
inom TEV, kan vi bli en god förebild för hur direktmedlemskap kan fungera i praktiken.
Styrelsen har vid årsmötet 17 november åtagit sig att bjuda in lokalavdelningarna för en diskussion om
direktmedlemskap inom TEV. Styrelsen beslutar att bjuda in till en workshop vid sammanträdet den 3 april
kl 12-16. Styrelsen vill dessutom bjuda in Bengt Wikstad som sakkunnig inom stadgefrågor. Madelene
Lundin får i uppdrag att bjuda in två representanter för varje lokalavdelning (de får själva utse sina
representanter) till denna workshop. Styrelsen kommer att komplettera med diskussionsfrågor inför
workshopen.
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§ 12. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Styrelserna i Privattandläkarna samt TEV har hittat en ny form av samverkan, nämligen att alltid besöka
varandras styrelsesammanträden i den mån det är praktiskt genomförbart. Annan viktig samverkan mellan
organisationerna bör vara på det lokala planet. Caroline Orsucci, ordförande i Privattandläkarna, menar att
detta borde kunna vara en möjlighet. Det är ofta samma personer som är medlem i bägge våra
organisationer, och de lokala mötespunkterna är ypperliga tillfällen att diskutera olika frågor. Om man
gemensamt kan hitta bra program och frågor som medlemmarna är engagerade i, är det lättare att få ökat
deltagande vid lokala aktiviteter.
Styrelserna är överens om att det är värdefullt att Privattandläkarna och TEV från och med nu har en tätare
och öppnare dialog och kan arbeta framåt, tillsammans. Dock måste det alltid finnas en tydlighet kring vem
som gör vad, både för organisationerna själva och för medlemmarna.

§ 13. Fastställande av verksamhetsberättelse för 2016
Diskuterades föreliggande utkast till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen fann några
korrigeringar och tillägg som ska göras. Madelene Lundin fick i uppdrag att redigera
verksamhetsberättelsen och skicka ut för godkännande per capsulam. När verksamhetsberättelsen är
godkänd ansvarar Madelene Lundin för att skicka in den till revisorn.

§ 14. CV-portalen
Madelene Lundin rapporterade om läget för registreringssidorna och för de publika sidorna. Föreslås ett
namnbyte på den publika delen till Tandläkarportalen som ger ett bredare och mer lättförståeligt tilltal.
Pågående arbete med design, några funktioner samt texter, inför lanseringen som i ett första steg kommer
att göras via Google. Madelene Lundin ansvarar också för att skriva om texter på tandlakareegenverksamhet.se för att alla patienter som googlar sig in till vår webbplats ska förstå vad TEV är.
Styrelsen beslutade att ändra namnet till Tandläkarportalen, samt att registrera domännamnen som hör till
detta namn.

§ 15. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering
Balans Kommunikation arbetar vidare med de sista rekryteringssamtalen. Vi kommer att få en slutrapport
kommande vecka, och det finns förslag om slutgiltig avrapportering i februari – helst med en
styrelserepresentant närvarande. Styrelsen beslutade att Urban Olsson ska representera styrelsen vid detta
möte.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder
Maria von Beetzen redogjorde för senaste nytt i frågan. Maria von Beetzen och Madelene Lundin deltog
den 18 januari i ett möte inom nätverksgruppen som diskuterar dessa frågor i Tandläkarförbundet. Genan
Meklef, privatpraktiserande tandläkare samt en av de ansvariga för Facebookgruppen för tandläkare från
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tredje land, samt Susanna Magnusson från Tjänstetandläkarna och Hans Göransson, ordförande i Sveriges
Tandläkarförbund deltog i mötet. Läkarförbundet arrangerar regelbundna språkcaféer i Stockholm för
läkare, tandläkare och apotekare från tredje land. Där kan vi gärna haka på för att berätta om Sveriges
Tandläkarförbund. Susanna Magnusson har mer information om detta. Maria von Beetzen kan gärna
representera förbundet och TEV vid ett sådant språkcafé.
Madelene Lundin håller kontakten med Genan Meklef som är TEV-medlem och en av de ansvariga för
Facebookgruppen.
Maria von Beetzen har haft flera praktikanter via Arbetsförmedlingens så kallade Nystartsjobb. Vi vill gärna
tipsa fler medlemmar om denna möjlighet. Madelene Lundin ansvarar för att denna information kommer in
på vår webbplats samt i medlemsbrev.
c. Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Maria von Beetzen håller i kontakten med Stein Björkman på Socialstyrelsen. TEV:s styrelse finner det
viktigt att det finns riktlinjer om vilka krav som ställs för en praktik, inte minst mot bakgrund av det
olyckliga fallet i Strängnäs där en praktikant inte fick sin praktik godkänd. Efter många och långa
påtryckningar fick Maria von Beetzen Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för praktik och handledning av
praktikant. TEV:s styrelse uppskattar att dessa riktlinjer äntligen är på gång, och har framfört några
synpunkter som Stein Björkman ännu inte har återkopplat kring. Maria von Beetzen håller fortsatt kontakt.

§ 16. Lokalavdelningarna
Se paragraf 11.
För övrigt ska förtydligandet om arvodet för lokala förtroendevalda skrivas in i handlingarna inför årsmötet
2017. Det totala årsarvodet ska delas in i ett fast arvode för det löpande engagemanget under året, och ett
arvode för deltagande vid årsmötet. Dessa arvoden ska beslutas vid årsmötet, på samma sätt som övriga
arvoden.
Vid årsmötet 2016 deltog några medlemmar som inte var ombud, ett engagemang som styrelsen verkligen
uppskattar. Men dessa medlemmar hade inte uppfattat att de skulle representeras via sina ombud och att
det inte fanns tid för öppen diskussion och frågestund. De ville ställa frågor och ha synpunkter men på
grund av stadgarna och tidplanen gavs de dessvärre ingen möjlighet yttra sig, resultatet av detta blev
olyckligt. Viktigt att ta med i årsmötesplaneringen 2017 att vi förtydligar inbjudan, och inbjuder till öppen
frågestund i början av årsmötet. När mötet väl startar har endast ombuden yttranderätt, enligt stadgarna.
Detta måste tydliggöras och förklaras.
Styrelsen beslutade att Urban Olsson ska vara styrelsens ansvarige för lokalavdelningsfrågan, och för hur
samarbete med Privattandläkarna kan organiseras på ett lokalt plan. Urban Olsson och Caroline Orsucci
håller kontakten kring denna fråga.

§ 17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§ 18. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndagen 6 mars kl 8.30-16.00. Sammanträdesrummet på
Tandläkarförbundets kansli är dessvärre bokat, Madelene Lundin bokar en extern lokal.

§ 19. Sammanträdets avslutande
Peter Franzén tackade alla och avslutade sammanträdet.
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