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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes, med tillägg av tre övriga frågor: SPST, Sveriges Tandläkarförbunds
policydokument, samt praktik inom privattandvård.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Ulrika Ek valdes till justerare av dagens protokoll. Från och med nästa styrelsesammanträde kommer varje
styrelseledamot vara justerare, en i taget i alfabetisk turordning.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll hade lästs i förväg av samtliga. Lades därför till handlingarna.

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit som kräver kommentar eller svar av TEV.
Den 8 mars arrangeras ett möte inom samverkansgruppen Team Tandvård, med representanter från
Tjänstetandläkarna, Privattandläkarna, Tandteknikerföreningen, Tandhygienistföreningen och
Folktandvården. Madelene Lundin kommer att representera TEV vid detta möte.
Den 6 april arrangerar Saco ett seminarium om digitalisering och vad det innebär för förbunden, Madelene
Lundin kommer att delta i detta.
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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. Inget nytt finns att rapportera eftersom
arbetsgrupperna inte haft några möten sedan TEV:s senaste styrelsesammanträde.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Fortbildningsrådet har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för utveckling av kursverksamheten,
utifrån ett långsiktigt perspektiv. TEV:s styrelse följer detta arbete med intresse.

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Ordförande i Tandläkarförbundets styrelse har informerat om det ekonomiska läget, och TEV:s styrelse har
diskuterat frågan inför nästa förbundsstyrelsemöte. TEV:s styrelse följer utvecklingen.

§ 9. TEV:s ekonomi
Pontus Ljunggren har gjort en god överlämning till TEV:s nya kassör Ulrika Ek. Ulrika Ek berättade om det
ekonomiska läget i TEV. Ekonomin är stabil. Det finns en liten buffert för eventuellt krisläge. Viktigt att vi
har ett avtal för hyran hos STF där även hyresnivån är reglerad. Detta efterfrågas även av revisorerna.

§ 10. Samverkan med branschorganisationen
Privattandläkarna
TEV:s styrelse har bjudits in till ett samverkansmöte med Privattandläkarnas styrelse den 31 mars.
Diskuterades vilka framåtsyftande samverkansmöjligheter som TEV vill passa på att lyfta vid detta möte.

§ 11. CV-portalen
Madelene Lundin rapporterade om projektet. Lanseringen av portalen och registreringssidan har blivit
försenat av olika skäl, men arbetet går framåt. Projektet består av två delar: en portal för
patienter/allmänheten, och en registreringssida som kräver inloggning, för våra medlemmar. På
registreringssidan lägger medlemmen in sitt CV, sina meriter och annan viktig information – allt detta
speglas sedan i den sökbara offentliga portalen.
Vi står nu inför ett vägskäl, där styrelsen behöver ta ett beslut. Antingen lanserar vi den registreringssida
som vi sånär har byggt färdigt – som har vissa begränsningar i funktionalitet och design men är
användarvänlig och innehåller det viktigaste – eller så avvaktar vi och bygger en mer avancerad
registreringssida innan vi lanserar. Madelene förordar det första alternativet, med utgångspunkten att det
vanligtvis tar lång tid att nå ut till alla om en sådan här tjänst. Det är viktigt att snabbare komma ut med
tjänsten och visa fördelarna för medlemmarna. Under tiden ska givetvis arbetet med en mer utvecklad
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registreringssida fortsätta. Vidareutveckling av CV-portalen kommer att vara ett stående inslag i TEV:s
arbete under lång tid framöver och måste budgeteras för.
Peter Schulz lyfte frågan om juridiskt ansvar. Det är viktigt att TEV som organisation inte ska kunna hållas
juridiskt ansvariga för innehållet i portalen, eftersom det bygger på uppgifter som medlemmarna själva
registrerar in. Marknadsföring är också en viktig punkt i lanseringen.
Styrelsen ska invänta ytterligare underlag från vår samarbetspartner Föreningshuset och fattar därefter
beslut om vilken väg vi ska gå.

§ 12. Balanslistan
a. Årsmöte 2016
Styrelsen vill även fortsättningsvis förlägga årsmötet i samband med Odontologisk
riksstämma/Swedental. I år äger riksstämman rum onsdag 16-fredag 18 november.
Styrelsen beslutade att förlägga årsmötet till torsdag 17 november kl 16.30-18.00 med
efterföljande mingel kl 18-19.
b. Medlemsrekrytering
Madelene Lundin rapporterade att TEV just nu tappar några medlemmar. Vi har ett stort antal
medlemmar som börjar gå i pension. Några är intresserade att stanna kvar med passivt
medlemskap men många väljer att helt lämna förbundet eftersom de vill ”tänka på annat än
tandläkeri”. Vi har gjort flera rekryteringsinsatser och måste givetvis fortsätta med detta, men vi
bör även fundera på nya rekryteringsmöjligheter, att bygga goda relationer och skapa mervärde för
medlemmarna – både befintliga och blivande.
Styrelsen diskuterade olika möjligheter att bygga goda relationer med befintliga och potentiella
medlemmar och visa vilka mervärden som finns i medlemskapet. Styrelsen vill prioritera att nå fram
till yngre tandläkare och tandläkare med utländsk bakgrund.
c. Danske Bank – samarbetsavtal via Saco
Madelene Lundin har haft ett möte med Jennie Sandén som är kontaktperson för avtalet som
ingåtts mellan Saco och Danske Bank. Jennie berättade mer om erbjudandet, som är mycket
förmånligt för medlemmarna i Sacoförbunden – därmed även för alla TEV:s medlemmar.
Erbjudandet omfattar både privatbank och företagsbank. Danske Bank är intresserad att få komma
ut och träffa våra medlemmar, de föreslår att göra något slags gemensamt event där både Danske
Bank och TEV bidrar. Styrelsen ser detta som intressant och ska undersöka möjligheterna.

§ 13. Lokalavdelningarna
Diskussionen om TEV:s lokala verksamheter är viktig och kräver mer tid. Vid nästa styrelsemöte 22 april ska
styrelsen avsätta gott om tid för en workshop om lokalavdelningarna.
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§ 14. Övriga frågor
a. SPST Sveriges Privata SpecialistTandläkarFörening
Styrelsen ser det som värdefullt att TEV har en god dialog och samverkan med SPST. Deras
ordförande Johan Karsten ska bjudas in som gäst till nästa styrelsemöte den 22 april.
b. Sveriges Tandläkarförbunds policydokument?
Rätt till Vård-initiativet är en gemensam skrivelse gällande sjukvård och tandvård för alla
som vistas i Sverige. Frågan ska diskuteras på förbundsstyrelsemötet torsdag 11 mars. Ett
utlåtande om skrivelsen kommer troligtvis att göras från förbundets sida, därmed behöver
TEV inte vidta några åtgärder i frågan.
c. Klinisk utbildning inom privat tandvård
Maria von Beetzen lyfte frågan om praktik för tandläkare från tredje land. Hon är själv just
nu handledare för en tandläkare som vill få legitimation i Sverige, och finner att det är
mycket otydligt vad som krävs inom den kliniska utbildningen för dessa tandläkare. Det
krävs information om vilket innehåll praktiken ska ha, vilka krav som ställs på handledaren
samt vilken dokumentation som krävs. Det är Socialstyrelsen som är beställare och
uppdragsgivare, och som sedan godkänner praktiken. Därför måste förväntningarna från
deras sida vara tydliga och riktlinjerna klara, men det upplevs som att detta ännu inte är
tydligt ens för Socialstyrelsen själva. Styrelsen gav Maria von Beetzen i uppdrag att utreda
frågan.

§ 15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum i Stockholm den 22 april kl 8.30-16.00.

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