STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN
TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
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Övriga närvarande:

2017-03-06
Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm
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Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Maria von Beetzen, ledamot, Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande
Olle Forsman, ledamot Fortbildningsrådet, deltog som gäst vid punkt 7.
Johan Karsten, ordförande i Sveriges Privata Specialisttandläkare,
deltog som gäst vid punkt 14.

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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar, förutom att workshopen med SPST lades till som övrig fråga.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Maria von Beetzen valdes till justerare av dagens protokoll.

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

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Inget att rapportera.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
De tidigare utskotten inom Sveriges Tandläkarförbund har ersatts av en konstellation bestående av
ordförandena för TEV, Tjänstetandläkarna och SOL, för snabba beslut som behöver fattas mellan
förbundsstyrelsens sammanträden.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Olle Forsman, ledamot i Fortbildningsrådet samt medlem i TEV, gästade styrelsemötet för en workshop om
kursverksamheten inom Sveriges Tandläkarförbund. Diskuterades fortbildningsfrågornas nutid och framtid,
och om det pågående förändringsarbetet kring Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Olle Forsman betonade det stora ideella engagemang som finns inom kursnämnderna, och att han ser en
liten risk att detta går förlorat i samband med centraliseringen av kursverksamheten. Utvecklingen tycks
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dock gå åt rätt håll.
Fortbildningsrådet ser gärna att TEV fortsätter stötta Fortbildningsrådet, och att det finns en god
kommunikation mellan alla parter. Det är viktigt att den nya kursorganisationen kan komma på plats så att
Tandläkarförbundet kan fortsätta driva en välfungerande fortbildningsverksamhet.

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 9. TEV:s ekonomi
Ulrika Ek kommer inom kort att presentera preliminär balans- och resultatrapport för styrelsen. TEVs
ekonomi är god, inget särskilt finns att rapportera.

§ 10. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Inget att rapportera.

§ 11. Tandläkarportalen
Madelene Lundin rapporterade om läget för registreringssidorna och för de publika sidorna i
Tandläkarportalen. Domännamnen www.tandlakarportalen.se och www.tandläkarportalen.se är
registrerade för TEVs räkning. Tandläkarportalen kommer inom kort att flyttas in till den nya domänen.
Lansering påbörjas i vecka 10, förutsatt att alla tekniska detaljer är på plats.
75 medlemmar är hittills med på Tandläkarportalen. Madelene Lundin fortsätter att informera
medlemmarna om fördelarna att vara med. En Google-annonskampanj inleds vecka 10.
För registreringssidan kommer en funktion för etisk validering att byggas på, så att varje medlem ska kunna
intyga att hen följer Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

§ 12. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering (Madelene Lundin)
Balans Kommunikation ska lämna en avrapportering till Madelene Lundin och Urban Olsson den 29 mars.
Styrelsen kommer att få ta del av slutrapporten vid nästa sammanträde, den 3 april.

b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera, förutom att vi har fått grundläggande information om de språkcaféer som
Läkarförbundet arrangerar för läkare, apotekare och tandläkare. Tanken är att TEV och/eller Sveriges
Tandläkarförbund också kan representeras vid dessa språkcaféer
c. Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Socialstyrelsen har ännu inte återkopplat efter styrelsens synpunkter på riktlinjeförslaget. Hans Sandberg
på Tandläkarhögskolan/KI arbetar delvis med frågor kring godkända prover och praktik. Maria von Beetzen
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tar en kontakt med honom. Om inget inkommer från Socialstyrelsen ska TEV lyfta frågan på nästa
förbundsstyrelsemöte.

§ 13. Lokalavdelningarna
Frågan hänskjuts till sammanträdet 3 april, då styrelsen kommer att ha en separat workshop med två
representanter från varje lokalavdelning i TEV. Diskussionsunderlag ska skickas ut i förväg.

§ 14. Övriga frågor
Johan Karsten, ordförande i Sveriges Privata Specialisttandläkare (SPST), deltog som gäst under en
workshop kring möjligt samarbete och utbyte mellan föreningarna.
TEV blir tidvis inbjuden till diskussioner kring specifika frågor, där det ofta krävs specialistkunskap.
Diskuterades möjligheten att kunna rådfråga eller representeras av en specialist från SPST. Johan Karsten
lovade att lyfta frågan i sin styrelse. Om ett samarbete inleds kommer TEV att informera sina medlemmar
löpande på TEVs webbplats.
SPST ser bl a att ortodontin just nu är en prioriterad fråga inom landstingen.

§ 15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndagen 3 april på Sveriges Tandläkarförbunds kansli.

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