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TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
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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
Urban Olsson 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
IVO-seminarium för anmälningsansvariga i Stockholms län och region Gotland
TEVs kansli har mottagit en inbjudan till IVO-seminarium för anmälningsansvariga. Efter avstämning med
Privattandläkarna har styrelsen kommit fram till att privattandvården ska representeras av
Privattandläkarnas lokala förtroendevalda vid seminariet.
NIOM
Nordiska forskningsinstitutet NIOM har bett TEV att skicka ut en enkät bland medlemmarna som handlar
om inställningen till NIOM och vad man vill att NIOM ska fokusera på. Styrelsen beslutar att vi ska hjälpa
NIOM med enkäten.
Tandsköterskedagen
TEV har inbjudits att närvara vid Tandsköterskedagen 10 oktober. Styrelsen anser det viktigt att vara med i
diskussionen om tandsköterskeutbildningen. Louise Ericson kommer att representera TEV och Sveriges
Tandläkarförbund vid Tandsköterskedagen.
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§ 6. TEVs reservation till ”Rätten till vård-” uppropet som
inkommit till Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbunds styrelse har beslutat att ställa sig bakom Rätten till vård-uppropet som ännu en
gång inkommit till Sveriges Tandläkarförbund. TEVs ledamöter i förbundsstyrelsen har dock reserverat sig
mot detta beslut. Peter Schulz redogör för bakgrunden till reservationen och möjliga konsekvenser av
reservationen.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 8. TEV:s ekonomi
TEVs ekonomi är god.
a. Förnyelse av hyresavtal med Sveriges Tandläkarförbund
Hyresavtalet för TEVs kansli ska omförhandlas varje år. Madelene Lundin får i uppdrag att ta fram
ett förhandlingsunderlag och presentera detta för Ulrika Ek och Peter Franzén. Avtalet skrivs
mellan Ulrika Ek och Tandläkarförbundets nya ekonomichef Martin Karlgren.

§ 9. TEV:s årsmöte
På grund av att förbundsstyrelsen ändrade tid för sitt årsmöte 8 december, kan TEV inte ha sitt årsmöte
samma dag. Styrelsen beslutar att arrangera TEVs årsmöte torsdag 16 november kl 16.30.
Mötet inleds med en öppen frågestund och därefter inleds årsmötet där endast valda ombud har röst- och
yttranderätt. Efter årsmötet bjuder vi alla årsmötesdeltagare till mingel, därefter styrelsemiddag.
Enligt stadgarna ska kallelse och motionsinbjudan ut i början av september, motioner ska vara inne 2
oktober. Alla handlingar ska skickas ut 17 oktober.
TEVs externa revisor har påpekat att vi har lång tid mellan verksamhetsår, räkenskapsår, revision och
ansvarsfrihet. Detta är inte synkroniserat men bör om möjligt justeras. Styrelsen diskuterade olika
lösningar, men behöver utreda frågan vidare innan en proposition kan framställas.

§ 10. TEV:s ombud till Sveriges Tandläkarförbunds
årsmöte 8 december
Styrelsen ger Madelene Lundin i uppdrag att skicka ut information till lokalavdelningarna att inkomma med
namnförslag till ombud och suppleanter till TEVs årsmöte och Tandläkarförbundets årsmöte. Vi behöver ha
en arvoderad suppleant på plats som är inläst på alla underlag. Senast 15 september behöver vi lämna in
listan på ombud till Tandläkarförbundets årsmöte. En av suppleanterna arvoderas för att vara med i vilket
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fall som helst så att vi inte råkar ut för problem i sista minuten. TEVs styrelse vill också delta i
förberedelsemötet kvällen innan förbundsmötet.

§ 11. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Caroline Orsucci och Merit Lindberg från Privattandläkarna har meddelat att deras styrelse tyvärr inte hade
möjlighet att komma denna gång, men de avser att komma till nästa styrelsemöte. Caroline Orsucci har
även meddelat Madelene Lundin att hon hade förhinder till detta tillfälle.

§ 12. Tandläkarportalen
Madelene Lundin presenterade möjligheten till gratis annonsering på Google Adwords genom att bli
godkänd som ideell organisation inom Google Grants. Detta ger i så fall 10 000 dollar i månaden att
annonsera för. Tillsammans med Tjänstetandläkarna, Tandläkarsällskapet och Sveriges Tandläkarförbund
vill vi samordna ansökningar och utbildning i Google Grants. Det finns en konsult som kan hjälpa oss med
detta, han har tidigare anlitats av Saco för samma ändamål. Styrelsen ger Madelene Lundin i uppdrag att
driva frågan vidare tillsammans med de övriga parterna inom Tandläkarförbundet.

§ 13. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering (Madelene Lundin/Urban Olsson)
Medlemsantalet i TEV har långsamt sjunkit sedan föreningens start, från cirka 1720
medlemmar till cirka 1640 medlemmar. Framöver kommer vi troligen se fler utträden, eftersom
vi har en förhållandevis gammal medlemsstock. Till nästa sammanträde ska Madelene Lundin
ta fram en analys över medlemsstocken så att styrelsen kan diskutera rekryteringsbehov och
åtgärder.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera.
c.

Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera. Socialstyrelsen har ännu inte informerat om sina riktlinjer. Maria von
Beetzen får i uppdrag att 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. Föreningshuset kommer att
hjälpa TEV med justerade gemensamma avtal och att omsätta den nya lagen i praktiken. Saco
erbjuder också en skräddarsydd utbildning som Madelene Lundin ska delta i.
e. Etisk validering (Madelene Lundin)
Madelene Lundin informerade om att etiska riktlinjerna nu är implementerade i Tandläkarportalen
för alla som registrerar sig. Styrelsen ser positivt på detta men vill fortsätta driva utvecklingen av
etisk validering på Tandläkarportalen.
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f.

Odontologisk riksstämma/Swedental (Madelene Lundin)

Madelene Lundin håller i TEVs del av Tandläkartorget på Swedental. Christer Johansson är liksom
tidigare år projektledare från Tandläkarförbundets håll. Madelene Lundin håller kontakten med Christer
Johansson samt tar fram de profilprodukter som behövs.
Madelene Lundin gör även ett monterschema för bemanningen så att det alltid finns förtroendevalda
på plats. Tillfrågar även valberedning och revisorer. Diskuterades även om några medlemmar kan agera
företrädare för TEV, mot en gratis hotellnatt? Madelene Lundin får i uppgift att lägga ut en fråga i TEVs
Facebookgrupp.

§ 14. Lokalavdelningarna
Inget nytt att rapportera. TEV Västra har sitt årsmöte imorgon, TEV Södra kan inte ha årsmöte pga
bristande intresse hos medlemmarna och att Kurt Månsson är ensam i styrelsen.

§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum fredag 6 oktober kl 8.30 på Sveriges Tandläkarförbunds kansli.

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