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Vi börjar med samling i förbundshuset och äter sedan gemensam lunch på 

Golden Hits. 
  
Eva Spjuth, marknadsansvarig, Kommunikation o Facklig utveckling:  

 
84 % av tsk är medlemmar i Vision.  

811 tsk är inte medlemmar i vision.  
Varför? 
   – Jo, man har inte fått frågan. 

Vision går ut på skolorna och informerar om Vision. Lokalavdelningarna 
besöker också utbildningarna. 

Hur upplever medlemmarna sitt medlemskap i Vision? 
-      De flesta är nöjda. 

  

Vad värderas högst i medlemskapet? 
 

1: Inkomstförsäkringen 
2: Vision Direkt 
3: Fair union 

  
Hur ska Vision bli ett ännu bättre förbund? 

-      Mer synliga på arbetsplatser 
-       Arbeta mer för högre löner och bättre arbetsmiljö 
-       Mer infoträffar 

84% skulle rekommendera sina kollegor att bli medlem i Vision 
91% av dom unga medlemmarna skulle rekommendera sina kollegor. 

  
Eva- Lotta Nilsson, bitr. funktionschef Löner och Yrkesvillkor:  
  

Strukturella löneskillnader: lönerna är lägst där flest kvinnor jobbar.  
Kvinnor och män tjänar mest där det jobbar flest män. 

Alla förlorar på att arbeta i kvinnodominerade yrken. 
Nästan 80 % i förbundet är kvinnor. Löneskillnader är den stora frågan. 
Norden är bäst på kollektivavtal. Övriga Europa vill mer jobba med lagstiftning 

av lägstalönerna. 
Lönekartläggningar är ett viktigt redskap. 



Lönekartläggningarna har blivit sämre sedan man införde kartläggning endast 

vart 3:e år. På den tiden hinner personer bytas ut mm och man får börja om 
från början. 

12 personer sitter med i JA= jämställdhetsdelegationen. Visions ordförande 
Annika Strandhäll har tilldelats en plats i Ja-delegationen för Visions jobb i 
jämställdhetsfrågor. 

  
15:51 rörelsen = om man lägger ihop alla mäns lön och alla kvinnors lön så 

skiljer det 14 % i lönekuvertet till fördel för männen. I Landstingen skiljer det 25 
% till männens fördel. 
  

Lönespridningen bland tandsköterskor har blivit större. 
  

Mentornätverket, Karin Flinkenberg: 
 
En digital mötesplats: 

Sök på ort, titel, yrkesområde (som en dejting sajt) 
Du kan ha flera mentorrelationer igång samtidigt. 

Idag finns 496 personer med sökbara profiler i Mentornätverket. 
Det ligger under ” Din utveckling” på Visions hemsida. 
  

Nästa nationella tandsköterske nätverksträff blir den 27- 28/3- 2014. 
Ansvariga är lika som nu, dvs. Västra Götaland och Dalarna. 

  
Drivkrafter i jobbet, Eva Mirsch: 
 

Eva har byggt upp Visions karriärtjänster. Vi får tips om CV hjälp mm på 
hemsidan. 

Motivations faktorer: 
 
Ansvar 

Organisationskultur 
Värderingar 

Utveckling 
Balans 
Kollegor 

Inflytande/påverkan. 
 

Vad tycker vi tandsköterskor är motivations faktorer?: 
 

-        Lön 

-          Omväxling 
-          Kollegor 

-          Göra nytta 
-          Patientkontakt 
-          Förebyggande 

-          Barntandvård 
-          Bra ledarskap. 

  
Experten = är sin karriär 



Linjära = gör karriär 

Utvidgande = upptäcker sin karriär 
Episodiker = har ingen karriär 

  
Myndigheten för Yrkeshögskolan (tandsköterske utb), David Göransson, Ana 
Andic: 

 
www.myh.se 

  
Titta på rapporten om tsk utbildningen (publikationer) 
En utbildning bör uppfylla: 

- minst 100 poäng, 6 mån. 
- Svara mot arbetsmarknadens efterfrågan mm 

  
Ca 301 st. ( 32 % ) av alla ansökningar beviljas. 
2012 beviljades 520 st. tsk platser 

60 % av alla platser finns i Sthlm, Västra Götaland och Skåne 
Examensgraden ligger på ca 69 % i snitt på alla utbildningar 

Det finns 10 st tsk. utbildningar i hela Sverige just nu. 
Av de 11 tsk. ansökningar för utbildningar som har kommit in, så beviljades 9 
utbildningar. 

 
TSK utb: 

 
902 utb platser med avslut 2013-2018 
Samtliga tsk utb är på 300 yh poäng ( 1,5 år) och är på helfart. 

Examensgraden för tsk 2012 var 86 % . 
8 av 10 tsk går ut i rätt arbete efteråt. 

Rekryteringsbehovet är drygt 600 tsk/år till och med 2019 pga. höga 
pensionsavgångar. 
Det är ca 10 sökande på varje utb plats. 

15 orter har sökt tsk utbildning i år (man söker för 2 intag) 
  

Landet runt  // tandsköterskeuppropet: 
 
Gävleborg har höjt ingångslönerna med 1000 kr från 17.000kr till 18.000kr efter 

att Vision hade uppmärksammat att Gävleborg låg lägst i landet. 
Vi diskuterade en hel del om Dalarna och Conny Conradssons (Tv chef i 

Dalarna) omtalade uttalande i Visions tidning. 
  
Vid pennan: Camilla Eklund, Vision Dalarna 

 

http://www.myh.se/

