
 
 

Minnesanteckningar från Nationella 
Tandvårdsnätverket 23-24/10-2014. 
 
Ordförande: Ann-Catrine Bengtsson, Region Halland 
Sekreterare: Malin Strömstedt, Region Gotland. 
  
 
Ann-Catrine och Malin  hälsar alla välkomna.  
Håkan Berg är dagarnas Koordinator informerar om det praktiska. 
  
 
Annelie Hagberg. 
Världspolitisk strateg för Vision. Arbetar med lön och yrkesvillkor, följer 
Tandsköterskeutbildningens utveckling. 
  
Nationell kursplan på gång. Annelie mycket missnöjd och undrande varför inte Vision eller något 
annat fack släpps in i diskussionen med vid framarbetandet av den nya kursplanen. 
Framarbetandet av kursplanen har gjorts av SKL, Tdlfb, Privat tdl, STF och STHF 
Tidigare har Vision haft en representant med och det råder nu förvirring om orsaker till att det 
inte varit med några fackliga representanter med. Mänskliga faktorer (miss) eller ?  
Varför tar STF avstånd från Nätverket? Rosita beskriver ett tidigare tätare samarbete med STF då 
vi hade en representant med från Nätverket(Anna-Maria) och dåvarande ordförande i STF.   
STF har ett fallande medlemstal (1117 medl), dålig ekonomi och kritiseras av Nätverket för att 
vara osynliga i vissa län.  
Nätverket önskar ett samarbete med STF.  Ann-Catrin önskar att vi skickar synpunkter att ha 
med till STF- konventet i februari 2015. 
  
Vid förra besöket fick vi utlämnat ett förslag till nya kursplanen och möjlighet att lämna 
synpunkter och med mycket kort varsel. Förslag som kom in skickades till YH.  
Få ändringar har gjorts i innehåller, i stort sett identiskt med det förslag vi såg i mars. Har vi 
ytterligare synpunkter på Remissvaret som lämnas ut i Nätverket skall svar meddelas Annelie 
senast någon dag innan 31/10-’14.  
Osäkert när det nya kursplanen kommer starta, 2015? 
  
Övrig diskussion med Annelie Hagberg. 
Anneli lyfter frågan om kompetensutveckling i Tandsköterskeyrket.  
Det beror på möjligheterna i respektive Region/Landsting  och vilka möjligheter som finns. 
Tandsköterskebristen gör kompetensutveckling blir svårare. 
Annelie vill så ett frö att jobba med framöver. Vill att vi gör ett framtidstänk till nästa träff och att 
vi kommer med förslag och ser möjligheter. Annelie kommer att delta vid nästa träff. 
  
  
Lönekriterier. Malin har samlat in lönekriterier från landet runt. Det bestäms att Malin 
skickar ut samlingen till alla i nätverket för att delge hur man gör i övriga län/regioner och det är 
härefter upp till var och en hur man vill använda dem. 
  



 
Kurt Blomqvist (anställd av Vision som förhandlare av kollektivavtal) Avtalsansvarig för 
arbetsrättsutredningar och arbetsrättstvister) om Tandsköterskelönerna och grunderna för lokal 
lönebildning. Vad innebär det? Kurt uppmanar oss att vi måste ställa krav på arbetsgivarna.  
 
Hur hjälper vi till att påverka AG?  Hitta personer som har inflytande på lönebildningen. Vad 
motiverar AG? Argument! Hållningen bland arbetsgivarna är att man inte betalar mera än man 
måste! Lägger vi för mycket energi på ingångslönerna? Vad är en god löneutveckling?  
Grunddelarna i lönen presenteras på tavlan. Vi måste prata och resonera med medlemmarna och 
fokus måste vara på goda resultat och det måste löna sig! Vad ska jag göra för att få bättre lön? 
Satsa inte på lägsta lön! Ställ frågor till arbetsgivarna!  
Problem idag: Medelåldern är 51 år, många sökande till utbildningsplatserna men för 
få utbildningsplatser.  Alla måste dra sitt strå till stacken och ställa krav på arbetsgivarna och 
försöka få igång ett muller underifrån liksom lärare, polis och sjuksköterskor. Vi är för fega! Ställ 
arbetsgivarna till svars och ställ frågorna!  
Hur skall vi använda svaren ?  Vad skall A.G göra om inte vision fanns? Varför stanna kvar på 
arbetsplatsen om vi inte får utveckling och löneutveckling?   
Kvaliteten i löneprocessen: Rätt lön till rätt person till rätt skäl. Lönesättande chef är löneäskande 
(huvudaktör) !!!! Med i löneförhandlingarna?!  
Bättre med oangivna nivåer (%) så arbetsgivarna inte låser sig vid tal. Löneprocessen är en 
tvåårsprocess! Chefer saknar många gånger utbildning i löneprocessen. Vikten av att ha ett 
gynnsamt klimat för löneprocessen. Lönesättande chef har ofta inte sett avtalstexten. 
Lönesättande chefs löneäskande =kriterier för lönesättning. – Fortsätt att jobba på hemmaplan 
med AG inte centralt.  Visions förbundsstyrelsekommer att arbeta vidare med bl.a. Tsk-löner. 
Plan hur man skall jobba vidare på individuella löner för Tsk. Förbundet centralt har 
Tandsköterskorna i fokus. 
  
 

Hur ser tandläkarna på att ev. assisteras av outbildad personal i 
framtiden? 
 
 Tandsköterskebristen tvingar arbetsgivarna att tänka om. Planer på 10 veckors 
utbildning framkom vi förra träffen, hur ser Tandläkarförbundet och Tjänstetandläkarna på 
det? Det hat även framkommit vid förra träffen att arbetslösa Tandhygienister anställs som 
tandsköterskor är det något man känner till inom SRAT?  
 Malin kontaktat Chaim Zlotnik , ordförande för Tjänstetandläkarna. På frågorna svarar Chaim 
att han tycker tankarna på att ta in arbetssökande och ge snabbutbildning till "Tandsköterska" 
som upprörande. Tycker man borde lätta på plånboken så tandsköterskorna vill jobba med yrket.  
Chaim säger att man inom tjänstetdl är medvetna om problemet idag och att det kommer att 
fortsätta vara så och att det nu är viktigt att synliggöra problemet för att förhindra kris i 
framtiden. Tycker det är en riksangelägenhet och förbundsfråga. God kontakt med Annika 
Dovander som han delar samma uppfattning om tsk-bristen med. Känner även till upprörda 
tanhygienister som mera eller mindre känner sig tvungna till att jobba som Tsk utan Tsk-
utbildning.  
 
 
Karin Palmenfelt från SRAT har undersökt frågan om Tandhygienister jobbar som Tsk. Bekräftar 
att Th i vissa län tvingas söka Tsk tjänster då de inte kan hitta jobb som Th. vissa ställen får Th 
dock bevara sin Th-lön och andra län uppmanas Tandhygienisterna att inte söka Tsk-tjänster då 
de inte har Tandsköterskeutbildning. 



 
 
Hans Göransson orf i Tandläkarförbundet är helt enig med Chaim Zlotnic och säger att 
tandläkarna vi jobba med utbildade och kompetenta Tandsköterskor som de är trygga med att 
kan sitt yrke.  
Hanna Bjurggren aktiv i förbundet med utarbetandet att en nationell tandsköterskeutbildning, 
poängterar att det är mycket viktigt med en nationell utbildning. Det kommer inom snar framtid r 
att godkännas en nationell utbildning som då troligtvis kommer startas upp någon gång i 2015. 
Hanna Brurggren vill även ha kontakt med Vision och Nätverket och vi är välkomna att kontakta 
henne om vi har några frågor. Menar att det är en miss att vision inte deltagit i framarbetandet av 
den nya nationella utbildningen. 
 
 
 
 

Landet runt 
 
 
Halland:  Tsk-utb i Kungsbacka  och Halmstad men det är för få utbildningsplatser och för 
många ansökande. Man har en gemensam administrativ system(GAS) dit alla ansökningar skickas.   
En tandvårdsområdeschef håller på att rekryteras. 
 
Norrbotten: I Kiruna och Gällivare anställer man administratörer och tandsköterskebiträde för 
att lösa tandsköterskebristen. Detta ifrågasätts av Vision men det är ett dilemma eftersom 
arbetsmiljön för befintlig personal är mycket ansträngd. Pga. kraftiga förseningar med kallelser 
mm finns vid en klinik planer på att utöka öppethållandetiderna till kl. 07-19, vilket har medfört 
protester från personalen. Planer finns också att införa semesterperioder där, för att öka 
tillgängligheten. Vision förordar i första hand att arbetsgivaren höjer tandsköterskelönerna i 
svårrekryterade verksamhetsområden. Lönetillägg används redan nu för rekrytering av tandläkare 
där.  För att möta upp kommande behov av tandsköterskor pga. stora pensionsavgångar 
framöver, har en ansökan om att starta tandsköterskeutbildning i Norrbotten hösten 2015 
lämnats in.  
  
Västerbotten: Ingen tsk brist i dagsläget. Omorganisation i Umeå och Skellefteå man vill bl.a. 
ha chefer på klinikerna med max 25 medarbetare. Har inte haft löneavstämmning ännu, fått 
datum i v 44 för det. Alla löner är inte satta ännu. Man har inga lägsta löner. 
 
 
Blekinge: Infört Specialist organisation. Ny chef på specialisklinik för att avlasta 
tandvårdschef. Samarbetet fungerar inte optimalt ännu. Blir ett led till och man följer inte 
samverkansavtalet. Otydlig ledning. Det har anställts nya chefer med otydlig arbetsbeskrivning. 
 
 
Växsjö: Sökt tandsköterskeutbildning till länet. Svårigheter att tillsätta tsk-tjänster. Söker ny 
verksamhetschef men man tycker att verksamheten fungerar bra utan. I övrigt är det lugnt läge. 
 
 
Kalmar:  Börjar få brist på tandsköterskor i vissa delar av länet. Svårt att få kompetenta sökande 
till tjänsterna. Tandvården i Kalmar har bra organisation och bra tandvårdschef men det brister 
en del i samverkans- och löneprocesskunskapen ute i organisationen. Beslutat om partsgemensam 



utbildning gällande detta till våren för att markera vikten av en fungerande process och för att 
markera både ett tydligare chefs- och medarbetaransvar.  
 
 
Skåne: Personalbrist, de unga lämnar och söker sig till privata kliniker. Dåliga löner bland 
Tandsköterskorna. Gått från Region Skåne till Bolag avd 33. 
Nytt ännu inte så många förändringar.  
 
 
Västra Götaland: Brist på Tsk som är trötta och uppgivna. Även svårt att rekrytera Tandläkare 
i vissa områden.  
Löneförläggningar framöver. Råder oenighet med chefer vem har förhandlingsansvar?  Man har 
infört 7-19 arbets-tids-modellen.Tagit bort flex och  det är man irriterade över. Man ha klinisk 
arbetstid 6 timmar och 2 timmar administration. Resultatlön. Bonus om man klarar grundnivå - 
10000 kr. Klarar man ytterligare nivå får man 5000 kr mera . Man tycker det är orättvist system då 
det beror på hur bra kliniken går. Vissa kliniker går sämre och får ingen bonus. Kan välja 
bonusen på Pensionen. 
 
 
Sörmland: Önskar starta Tandsköterskeutbildning i Katrineholm och Västerås. Man har 
bonussystem där bonusen går till Pensionen. Bolag sedan 2011. Man skall utbilda chefer i 
Löneprocessen. 
 
 
Dalarna:  Många nyutbildade Tdl, tufft för Tsk som får lära upp dem. Generellt trötta och 
mycket sjukskrivningar bland personal. Trainee-utbildning i 6 mån och kan sedan söka utbildning 
med extra poäng, många som gått denna kom in senast. Tandsköterskeutbildning i Falun och det 
är stora förhoppningar att de som går kan anställas när de är färdiga. I övrigt ganska lugnt nu.  
Man har fått upp lägsta lönerna till 19000 kr/mån. Ny Tandvårdschef som verkar hoppingivande. 
 
 
Stockholm: Stor brist på Tsk. Jobbar med att försöka lösa bristen på sköterskor. Man har bra 
dialog med ledningen som är medvetna om  bristen. Har infört 6 månaders jobb som outbildad 
personal - Tsk-biträden. Man får efter avslutat jobb inte fortsätta inom folktandvården.  
 
 
Jönköping: Brist på Tsk och man har köpt 15 utbildningsplatser där regionen betalar 
utbildningen och utbetalar studiebidrag. . Man har inte lägstalöner utan individuell lönesättning. 
7-19 arbetstids vilket skapar oro bland medlemmarna.  
 
 
Östergötland: Bra dialog mellan arbetsgivare och Vision. 
I dagsläget ingen brist på tandsköterskor, blickar man framåt kommer det att finnas brist inom 5 
år. 
Några kliniker både allmäntandvård och specialistkliniker har under många år arbetat med skift 
en del kliniker 7-19 några 7-18, kan finnas ytterligare några varianter på schema. 
De flesta som jobbar med skift är mycket nöjda. Utvecklingssamtal och lönesamtal kommer att 
genomföras av vårdenhetschef för icke legitimerad personal. 
Det är ett projekt på 1 år där några kliniksamordnare blivit enhetschefer och fått mandat att sätta 
lön. Efter ett år kommer utvärdering att ske. 
   



Gotland:  Ej Tskbrist ännu. Jämnt flöde att Tsk-studerande ifrån Gotland som studerar i 
Oskarshamn, Södertälje, Liljeholmen mfl Tandvårdschef slutat. Skall tillsättas men först efter 
man anställt Chef till Specialistkliniken. 
 
 
 
Besök av Britta Ljusberg. VISION om försäkringsfrågor. 
Vad gäller vid sjukfrånvaro och sjukskrivning och vilken sjukersättning man berättigad till. 
Ekonomisk ersättning och försäkring vid olyckor, skador och dödsfall.  Vad gäller efter 65? 
Informationsblad från förenade liv lämnades ut. 
 
 
Marie Wildhammar Okker från Vision berättar om det nya verktyget för aktiviteter 
på arbetsplatsen. Evenemangskiosken. 
 
 
 
Nästa gång 23-24/4 2015:  
 
Annelie Hagberg 
Kurt Blomqvist 
Framtidstänk 
Fortbildning 
Nationella utbildningen 
Lönen hur har det gått?  
Träffa nya ordförande 
KPA-Pension? 
(Tandvårdsbladet) Fundera till våren om ev. be någon från STF kan komma. Fundera på hur vi 
kan få bättre samverkan och vad vill vi diskutera? Vill STF samarbeta med nätverket? Vad driver 
STF för frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


