
             Minnesanteckningar från Nationella Tandvårdsnätverket  
 
27-28 mars 2014, Visions förbunds hus Stockholm. 
 
Ordförande: Ylva Lomgård, Västra Götaland 
Sekreterare: Carina Berndtsson, Västra Götaland. 
 
Ewa Storm-Åström hälsade alla välkomna. 
 
Annika Strandhäll Förbundsordförande Vision.  
Berättade om Vision. Var är vi just nu hur ser det ut framåt. 
Vision bygger vidare 
Omvärldsanalys. 
Samarbete med kommunal kring mångfald. 
Strukturella löneskillnader. 
Förbundsmötet i Gävle i höst. 
 
2011 vände utvecklingen med ökade medlemsantal, modiga ledande förtroendevalda en av 
orsakerna till att det vänt. 
Så bygger vi Vision. 
Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 

• Tydlig medlemsfokus-involvera medlemmarna. 
• I Vision tar vi mer plats och påverkar. 
• Vi syns blir fler och starkare. 
• Ett tydligare yrkestilltal och lokalt påverkansarbete. 
• En modern medlemskommunikation. 
• Ny lönepolitik och uppdaterad värdegrund. 
• Vi jobbar smart och tar ansvar för framtiden. 
 

Viktigt att sätta yrkesfrågorna för våra stora yrkesgrupper i fokus. 
Yrkessidor i varje nummer av Visionstidningen för cirka 10 olika yrkesgrupper,  
tandvården ett av dem. 
 
Ny lönepolitik togs på ett extra förbundsmöte alldeles nyligen. 
Man håller på att arbeta med Visions värdegrund, förslag kommer till förbundsmötet i höst. 
 
Ett samarbete med kommunal i mångfald, där man stöttar fackliga organisationer runt 
omkring i världen. Offentlig upphandling har just nu varit i fokus. 
Frågor som tas upp i EU påverkar oss väldigt mycket. Just nu är ekonomi och arbetslöshet i 
Europa stora frågor, det är då viktigt att fackliga rättigheter följs. 
Starkt främlingsfientliga partier på frammarsch i Europa, med stor oro inför EU 
parlamentsvalet. 
 
Viktig fråga i den nya lönepolitiken , strukturella löneskillnader. 
Förbundet har jobbat med frågan sedan 2007. Alla kvinnodominerade yrkesgrupper drabbade. 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, där Annika Strandhäll sitter med har uppdrag att 
lägga förslag till politikerna och parterna, fack och arbetsgivare i oktober 2014. 
 
Pensionsskillnad mellan män och kvinnor kommer att tas upp politiskt. 



 
 
Annika tar med sig frågan om en facklig tillhörighet för alla tandsköterskor går att genomföra. 
 
Karl Lundberg Vision arbetar med löneavtalsbitar mot SKL. 
Vad innebär det sifferlösa avtalet. 
Grunden för lönesättning den samma som tidigare med individuell lönesättning. 
En  analys av löneökningsbehovet görs mot arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren ska ha en process gentemot lönesättande chef för att göra analysen. 
Utfallet kommer att se väldigt olika ut i landet med sifferlöst avtal. Viktigt att Arbetsgivaren 
ger mandat till lönesättande chef och att de har utbildning för att sätta lön.  
Under hösten kommer en analys från Vision hur läget är i kommuner och landsting. 
SKL vill ha ett ej angivet avtal även i framtiden. 
Viktigt att man arbetar med sina politiska kontakter. 
Viktigt att få in synpunkter i protokoll. 
Viktigt att vi gör vårt bästa för att få processen att fungera. 
Under våren kommer ett samarbete med SKL för att se om processen fungerar och 
partsgemensamma konferenser under hösten tillsammans med SKL för att se hur 
förhandlingarna fungerar. 
Olika prioriteringar genom tid är anledningen att arbetsgivaren vill ha sifferlöst avtal. 
lon@vision.se är en ny mailadress där man kan berätta om man haft en bra löneförhandling 
med arbetsgivaren, man vill bara ha in goda exempel. 
 
Annelie Hagberg välfärdspolitisk strateg sjuk. 
 
Vi får ut förslag på förändring av nationell kursplan för tandsköterskeutbildningen och även 
den tidigare yrkeshögskoleutbildningens nationella kursplan för tandsköterskor. 
Synpunkter på detta skickas in till Ewa Storm-Åström senast 2 april. 
 
Vi tycker att det är olyckligt att vi inte kunde få detta material tidigare för kännedom, då det 
är svårt att på så kort tid kunna sätta oss in materialet och ha synpunkter. 
Men de vi lämnade är. 

• Man borde tagit med en tandvårdlärare som arbetar med utbildningen samt någon från 
Vision och Unionen med att ta fram kursplanen 

• 2 års utbildning 
• Mer praktik-Lia. Det är först när man omsätta teori till praktik som man får en bild av 

vad utbildningen och arbetet går ut på. 
• Teamtandvård varför så många poäng? 
• Vi i nätverket saknar någon som varit med och utarbetat detta som kom och 

informerade hur man tänkt och varför. Detta är av stor vikt för tandsköterskeyrket i 
framtiden och framför allt för att kunna höja status och löneutveckling. 

• STF måste ha kontakt med nätverket inför detta. 
 
Önskemål att till nästa möte få med Susanne Nordberg eller Marie Udén  som informerar 
från STF. 
 
Nästa möte blir den 23-24 oktober 2014. 
Värdar för mötet blir Ann-Catrin Bengtsson Halland     
ann-catrine.bengtsson@regionhalland.se 
Malin Strömstedt Gotland   malin.stromstedt@gotland.se 
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Maila in lönekriterier och uppdragsbeskrivning till Ann-Catrine och Malin innan nästa 
möte. 
 
Önskemål inför nästa möte. 
Anita Nordlund från medlearn  prata om tsk-utbildningen och handledare. 
Någon från tandläkarförbundet. Deras syn på tsk-utbildningen. 
Nytt försök med någon från SKL, hur de ställer sig till nya tsk-utbildningen. 

      Annika Strandhäll efter förbundsmötet. 
 
Diskussion och erfarenhetsutbyte  
Löner. 
Skåne 2,2% utbetalning juni 
Stockholm 2,4% utbetalning april 
Västerbotten  ej klara 
Jönköping 2,2 % 
Sörmland ej klara bud på 2,7% 
Östergötland 4% utbetalning april 
Blekinge 3,7% utbetalning april 
Västra Götaland 3,5% utbetalning april 
Halland 2,4% utbetalning april 
Örebro 5,2% på 2 år utbetalning september 
Värmland 2,2% utbetalning juni 
Gotland  flertalet 500 kr utbetalning april 
Kalmar ej klara 
Uppsala ej klara 
Kronoberg ca 2,5% utbetalning april 
Norrbotten ej klara 
 
Stor oro inför det sifferlösa avtalet 2015. 
 
Tandsköterskeuppropet händer inte så mycket. 
Blekinge har blivit prioriterade med 500 kr. 
Östergötland har ett lönemål fram till 2016 för arbetstagarna 
Östergötland har haft yrkesträffar på 3 olika ställen men det var få som kom. 
Västra Götaland en satsning på tandsköterskor under 3 år efter uppropet. 
 
Oskar Magnusson från Visionstidningen besöker oss. 
 
Åsa Tillberg arbetsrättsjurist  på Vision avdelningen löner och yrkesvillkor. 
Pratade om personuppgiftslagen som värnar om vår personliga integritet. 
PUL gör skillnad på vad som är en känslig personuppgift, medlemskap i fackförbund 
räknas dit.  
Behandling av en personuppgift är att samla in, lagra, bearbeta, sammanställa och 
samköra. 
Kommersiell marknadsföring för att värva medlemmar är tillåtet. 
Staten tycker det är bättra att man kontaktar folk på jobbet än hemma. 
Det måste finnas en möjlighet att kunna tacka nej till fortsatt information. 
PUL:s regler går ej över offentlighetslagen. 



Har man svårt att få ut listor på oorganiserade medlemmar kan man istället begära in listor 
på ex alla tandsköterskor. 
 
Om en handling är offentlig ska inte PUL kunna hindra att man får ut den. 
 
Diskussion och erfarenhetsutbyte 
Oorganiserade. 
Nu får de oorganiserade samma löneökning som de organiserade. Ta upp i respektive 
löneförhandling. 
 
Rekryteringssituationen. 
Är olika i landet men man börjar märka av bristen på tandsköterskor. 
Oro att man startar upp snabbutbildning där det blir brist. 
 
Resultatdelning. 
Tar upp orättvisor som ofta blir vid resultatdelning. 
I Östergötland och Västerbotten har revisorer satt stopp för resultatdelning. 
 
Motion angående AID kod för tandsköterskor och medicinska sekreterare skickad till 
förbundsstyrelsen från Kronoberg och Värmland.  Statistiken blir så fel. 
 
Michael Karlsson förbundsstyrelseledamot får ta med frågan om nya läroplanen för 
tandsköterskeutbildningen, varför har man inte involverat nätverket tidigare, varför fick vi 
handlingarna så sent.  
Han återkommer med svar. 
 
Vid penna Carina Berndtsson Västa Götaland. 
 
 

 
 
       

 
 

 
 
 
 
 
 


