TEV:s Verksamhetsplan 2022
Vår medverkan i Sveriges Tandläkarförbund:
Vi skall via föreningens representanter i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse aktivt arbeta för
att utveckla och förbättra organisationens styrka och effektivitet på de områden där den
verkar.
Tandläkare Egen Verksamhets grundläggande funktion är att ge privattandläkare med egen rörelse
och de med kostnadsställe hos Praktikertjänst en möjlighet att vara med i och utveckla Sveriges
Tandläkarförbund. Vi anser att ett direkt medlemskap för alla tandläkare i Sveriges
Tandläkarförbund är en viktig demokratisk fråga. Därmed skall vi arbeta för att få individuellt
medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund.
TEV skall aktivt arbeta för att fortsätta reformerandet av förbundsstrukturen så att man får en så
kostnadseffektiv verksamhet som möjligt och skapa förutsättningar för förbundet att kunna ägna
sig åt förbundets kärnfrågor med största möjliga medlemsnytta.
TEV skall verka för att Tandläkarförbundet lyfter fram de positiva framgångar som svensk tandvård
har rönt och tandläkarens fortsatta ledande roll i framtidens tandhälsoarbete.
TEV skall verka för att Tandläkarförbundet arbetar för god kvalitet och patientsäkerhet inom svensk
tandvård. Styrka legitimationsstatuset

TEV:s egen verksamhet:
TEV skall under se över och effektivisera verksamheten så att den blir så kostnadseffektiv som
möjligt. Fortsätta med att digitalisera styrelsearbetet för att underlätta arbetet och göra det
möjligt att vara ledamot oavsett var man är verksam.
Styrelsen skall fortsätta utveckla kontakten med våra medlemmar.
Vårt mål är att skapa en utökad praktisk demokrati i föreningen och med målsättning att nå ett ökat
medlemsengagemang.
En 2 års plan är att besöka våra 4 utbildningsorter och arrangera medlemsmöten. Ett vårmöte och
ett höstmöte. Under höstmötet kommer också årsmötet att planeras in.
En målsättning är att nå ut till våra tandläkarstudenter och informera om deras möjlighet att jobba
med egen verksamhet.
Medlemmarna ska få regelbunden information via medlemsbrev, mail och sociala medier.
Målsättningen är 4 ordförandebrev per år. Medlemmarna ska också själva kunna söka aktuell
information på vår hemsida: www.tandlakare-egenverksamhet.se
Vi kommer att behålla vår cv portal där våra medlemmar ska kunna redovisa sin fortbildning.
Portalen ska fungera som upplysningstjänst för patienter och marknadsföringstjänst för våra
medlemmar.

TEV skall verka för att kvalitetsbegreppet inom tandvården tydliggörs.
Vi skall ta fram för- och nackdelar för en obligatorisk efterutbildningsplan för tandläkare. Detta för
att eventuellt kunna driva detta i STF.

Samarbetet med andra tandvårdsorganisationer:
Eftersom vi är ett av benen i Sveriges Tandläkarförbund kommer vi ha nära kontakter där och arbeta
på det sätt som redan nämnts. Den kanslitjänst vi från och med 210906 delar med STF kommer att
utvecklas under 2022 för att maximera medlemsnytta.
Vår primära samarbetspartner är Sveriges Privattandläkarförening (Privattandläkarna). Här kan
föreningarnas gemensamma intressen samordnas bättre. Dubbelarbete i våra organisationer bör
förhindras för att hålla kostnaderna nere.
Vi skall naturligtvis även upprätthålla en god kontakt med andra föreningar inom tandvårdsbranschen
och samarbeta där så är möjligt. Vi skall också ha kontakt med myndigheter och liknande och där föra
fram våra medlemmars åsikter i viktiga tandvårdsfrågor som berör den odontologiska verksamheten.

