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

2017-10-06
Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm
7/2017
Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Maria von Beetzen, ledamot, Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande

§ 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 utsågs till justeringsperson för dagens protokoll.

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

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
TLVs delrapport om prisjämförelsetjänst
TLV har skickat ut en länk om prisjämförelsetjänsten som de arbetar med på regeringens uppdrag. Då detta
faller inom Privattandläkarnas verksamhetsområde kommer TEV inte att distribuera informationen till
medlemmarna.
TLVs dialogmöte mellan myndigheter och organisationer
Urban Olsson och Madelene Lundin representerade TEV vid dialogmötet som ägde rum 7 september.
Urban Olsson rapporterade från mötet.
Samverkansgruppen Team Tandvård
Maria von Beetzen rapporterade från senaste mötet inom samverkansgruppen Team Tandvård som ägde
rum hos Privattandläkarna den 22 september.
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§ 6. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 7. TEV:s ekonomi
TEVs ekonomi är god. Inget att rapportera. Kassör Ulrika Ek har tagit fram ett budgetförslag inför TEVs
årsmöte.

a. Förnyelse av hyresavtal med Sveriges Tandläkarförbund
Kassör Ulrika Ek har tillskrivit Sveriges Tandläkarförbunds ekonomichef om att styrelsen
önskar få två alternativa hyresavtal att jämföra mellan. Än så länge har inget förslag
inkommit. Med tanken på att styrelsen ska rekrytera ny kanslipersonal får gällande avtal
rulla på tillsvidare.

§ 8. TEVs årsmöte
Årsmötet ska inledas med en stund av öppen diskussion där alla får delta. Därefter vidtar det formella
årsmötet, där enligt stadgarna endast ombud har yttranderätt.
Madelene Lundin rapporterade att inga motioner har inkommit till årsmötet. Enligt stadgarna ska samtliga
handlingar skickas till medlemmarna 30 dagar före årsmötet vilket i år innebär 17 oktober.

a. Stadgeförändringar och övriga propositioner
Styrelsen kommer att lägga fram två propositioner till årsmötet. Den ena propositionen
handlar om namnbyte för föreningen. Den andra propositionen handlar om
stadgeförändringar och omorganisation av föreningen.

§ 9. Uteslutning av medlemmar som inte har erlagt
medlemsavgift juli-december 2017
TEVs medlemsavgifter faktureras varje halvår. Vid obetalda fakturor skickas två påminnelser ut. Därefter
skickar kansliet ett brev om att medlemmen kan komma att uteslutas om betalning inte erläggs. I den
händelse där medlemmen trots detta inte betalar, tvingas styrelsen besluta om uteslutning av denna
medlem. Denna gång har 20 medlemmar inte erlagt medlemsavgift. Styrelsen beslutade att dessa
medlemmar ska uteslutas med omedelbar verkan, och att kansliet ska informera medlemmarna om detta.

§ 10. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Då TEVs styrelse fortfarande saknar dagordningar och mötesplanering från Privattandläkarna har styrelsen
tyvärr ingen möjlighet att delta i deras styrelsemöten.

§ 11. Tandläkarportalen
Madelene Lundin informerar styrelsen om att vi nu har 130 medlemmar registrerade i Tandläkarportalen.
195 medlemmar har loggat in.
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§ 12. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering (Madelene Lundin/Urban Olsson)
i. Analys av åldersfördelning i medlemsstocken, se bilaga
TEV behöver rekrytera fler tandläkare med utländsk bakgrund som medlemmar,
samt nyutexaminerade tandläkare. Styrelsen avser att inleda ett samarbete med
Tjänstetandläkarna i detta, samt informera på de odontologiska utbildningsorterna.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen)
Maria von Beetzen rapporterade att det informella nätverket av nyanlända tandläkare anser att det
skett förbättringar av kunskapsproven. Man efterfrågar en introduktion till kunskapsproven där
man får ta del av svensk odontologiskt synsätt. Man påpekar exempelvis att de långsiktiga målen
med en behandling är mycket mer uttalade i svensk tandvård, och att man arbetar mer
förebyggande. Nätverket efterfrågar kurser för utländska tandläkare där man kan få en god insikt
och bra förberedelse innan man går vidare till kunskapsprov eller KUT. TEVs styrelse vill driva frågan
om att Tandläkarförbundet tar fram sådana specialanpassade kurser för nyanlända tandläkare. <
c.

Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera. Socialstyrelsen har ännu inte informerat om sina riktlinjer. Maria von
Beetzen ska kontakta Stein Björkman på nytt.

d. Dataskyddsförordningen (Madelene Lundin)
Den 25 maj 2018 träder en ny personuppgiftslag i kraft. Detta innebär skärpta krav på alla
organisationer, företag och övriga som hanterar personuppgifter. En ny roll som alla organisationer
och företag som hanterar personuppgifter måste införa, är dataskyddsombud. Eventuellt kommer
Saco att kunna erbjuda detta stöd till alla sina medlemsförbund, men om det inte går måste TEV
eller Tandläkarförbundet själva anlita ett dataskyddsombud. Viktigt att ta höjd för
dataskyddsombud i budgetförslaget till budget 2018.
e. Etisk validering (Madelene Lundin)
Madelene Lundin informerade om att etiska riktlinjerna nu är implementerade i Tandläkarportalen
för alla som registrerar sig. Information om detta ska skickas ut till medlemmarna.
f.

Odontologisk riksstämma/Swedental (Madelene Lundin)
Madelene Lundin rapporterade om planeringen inför Swedental. Flera av TEVs förtroendevalda
ställer upp som montervärdar vilket är en viktig insats för TEV. Madelene Lundin har beställt
giveaways att dela ut. TEVs styrelse har fått en förfrågan från Tandläkartorgets projektledare om
man vill donera 5000 kr i presentkort på kurser, till en frågesport i montern. Styrelsen beslutar att
bevilja förfrågan.

g. Specialisttandläkare – referensgrupp
Peter Schulz har lyft frågan om att TEV bör ha en grupp av referenspersoner som är specialister
inom de olika odontologiska specialistområdena. Madelene Lundin har sammanställt en lista över
privatpraktiserande specialister som är medlemmar i TEV och bor inom pendlingsavstånd från
Stockholm, som kan representera TEV i de sammanhang (t ex inom TLV) där man vill ha en
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specialist som uttalar sig utifrån privattandvårdens perspektiv. Peter Schulz kommer att lyfta frågan
med SPST.

§ 13. Lokalavdelningarna
Inget nytt att rapportera.

§ 14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är ett telefonmöte som äger rum 7 november kl 19.00.

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