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       Tandvårdsnätverksträff den 2-3 mars 2017                 
 
Vi började med en presentation av programmet och deltagarna. 

 

Först ut var Olle Sylvén från pensionsmyndigheten som berättade allt som kan vara bra att veta 

om pensioner. 

Det var mycket bra tips vi fick, om bland annat bostadstillägget och hur mycket man ska ha kvar 

att leva på efter när man betalat bostadskostnaderna. Om man ska ha återbetalningsskydd mm. 

Sen 2002 har även timanställda rätt till tjänstepension 

Ska man börja ta ut del av pensionen i förväg så bör man ta från premiepensionen innan man tar 

av allmänna pensionen. 

 

Efter lunchen fortsatte vårt arbete tillsammans med Välfärdsstrategen Vision Anneli Hagberg  

 

Vi gjorde en tandvårsbiträde inventering i landet om fördelar o nackdelar och hur vi ställer oss 

till det Hur ska vi kvalitet och hygiensäkra vårt yrke och leva upp till krav o förväntningar 

Vad är vi tandsköterskor överklassificerade att göra, kan någon annan göra det? 

Vad är farorna eller vad är möjligheterna, ska vi försvinna och en annan kategori komma in med 

ännu lägre löner och ingen utbildning. Diskussionerna var heta många funderingar och oro. Kan vi 

använda oss av RAK = rätt använd kompetens som man gör i sjukvården? 

Göran Stjärnstedt har skrivit en bok om Effektiv vård, om ämnet 

 

 

 

Vi gjorde en SWOT analys 

 
Styrkor 

 Avlastning för tandsköterskor 

 Avlastning i receptionen 

 Blivande tandsköterskor – avlastning! 

 Minska stressen – avlasta 

 Minska stressen med de nya 

hygienrutinerna som tar massor med 

tid om tandvårdbitr får utbildning i 

detta (1) 

 Mindre stress 

 Högre lön för tsk? 

 Tsk kan jobba på spetsen av sin 

kompetens  

 Högre status 

 Bättre arbetsmiljö 

 Låt tsk få vara tsk 

 Avlasta administrativa rutiner 

 Avlasta i rena rutinsysslor (1) 

 Tsk kompetens värderas och vi får lön 

för det vi gör 

 Minska stressen i vardagen när tsk inte 

Möjligheter 
 Större utbud av personal, 

bättre semesterschema 

 Få hjälp med arbetsuppgifter 

som är svårt att hinna med 

 Få hjälp på små orter 

 Inblick i tsk-yrket 

 Mindre stress 

 Högre lön för tsk 

 Upptäcka tsk-yrket 

 Lättare att få nya tsk som vet 

vad det ger sig in på = 

arbetsuppgifter och lönen 

 Bra för rekrytering av nya tsk 

 Begränsad anställningstid, 

krav på utbildning 

 Att få fler tsk och utbildning 

 

http://openx.www1.a3j.se/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=119__zoneid=63__cb=868fa6153b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vision.se%2F
http://openx.www1.a3j.se/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=119__zoneid=63__cb=868fa6153b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vision.se%2F
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räcker till (8) 

 

 

 
 
 

 

Svagheter 
 Lönedumpning (1) 

 Ingen utbildning 

 Färre utbildade tsk 

 Vill du bli behandlad av outbildad 

personal? 

 Skulle sjukvården använda sig av 

outbildad personal… 

 Arbetsskador hos tsk 

 Smittorisker ökar 

 Yrket kan försvinna med lägre lön 

 Mer statiskt arbete för tsk 

 Helt outbildad personal tar lång tid att 

lära upp 

 För kort introduktion 1½ dag – 

patientsäkerhet! 

 Risk för fler grupperingar 

 Personal utan utbildning – lägre 

kompetens på klinikerna (7) 

 Belastningsskador kan öka, mer 

stolsarbete, mer handledning från tsk 

 Bra att växla mellan lätta och svåra 

uppgifter (2) 

 Tsk omväxlande arbete kanske blir mer 

enformigt? 

 Större risk för arbetsskador för tsk och 

svårare att hitta arbetsuppgifter för tsk 

med arbetsskador (1) 

 Att man inte anställer tsk (1) 

 Lön, hur sätts lön, jämföra med ngn? 

Införa lönekartläggning? 

 
 
 

Hot 
 Billigare arbetskraft (8)  

 Patientsäkerheten hotas (14) 

 Tsk roll marginaliseras (5) 

 Löneutvecklingen för tsk kan stanna 

upp (2) 

 Behövs tsk? (2) 

 Tsk-yrket riskerar att försvinna (1) 

 Smittorisk 

 Färre tsk anställs 

 Lönedumpning 

 Statiskt arbete ökar för tsk, kan ge 

mer arbetsskador 

 Ensidigare arbete 

 Lönepotten mindre för tsk 

 Belastningsskador kan öka för tsk 

 Tsk får mindre omväxlande jobb 

 Ger assistans åt tandvårdsbitr som 

leder till att man inte anställer tsk 

 Hygiensäkerhet – smittorisk? 

 Vi får springa fortare 

 Yrkesrollen försvinner 

 Konkurrens 

 Att man minskar på antalet tsk och 

anställer tandvårdsbiträden istället 

 

 
 

 

 
 I Örebro har man permanentat tandvårdsbiträderna och de flesta går vidare och utbildar sig till 

tandsköterskor 
 

 

 

 

 

Nationell kursplan Tandsköterskor 



 

 

3 

 

Visions ståndpunkt  

Tandsköterskans roll i den svenska tandvården är central.  

Utbildningen måste leva upp till de krav och förväntningar som finns på tandsköterskans 

arbetsuppgifter idag och i framtiden. 

Den framtida försörjningen av välutbildade tandsköterskor är ett samhällsansvar och en 

patientsäkerhetsfråga. 

Nationell kursplan ska säkra alla patienters tillgång till en trygg och likvärdig tandvård oavsett 

var i landet man bor. Detta förutsätter en högkvalitativ tandsköterskeutbildning där basen i 

utbildningen är lika hos alla utbildningssamordnare.   

Utdrag ur YHS konsekvensbeskrivning vid beslut om reviderad nationell kursplan 2016 

”Eftersom tandsköterskor arbetar mer självständigt med patienter än tidigare och att kraven på 

hygien och kvalitetssäkring ökat krävs det att det finns en nationell utbildningsplan för att se till 

att alla tandsköterskor har samma grundutbildning innan de behandlar patienter kliniskt.  

 

Det är svårt att veta vilka kunskaper en tandsköterska har om inte utbildningen har nationellt 

likvärdigt innehåll.  

 

Utan ett nationellt likvärdigt innehåll minskar möjligheten att säkerställa att utbildningen 

innehåller alla moment som behövs för att en tandsköterska ska kunna utföra sitt yrke på ett 

patientsäkert sätt.”   

 

 

Översyn av Socialstyrelsen föreskrifter om delegering 

Föreskrifter som ses över 

• SOFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och 

tandvård. 

SOFS 2002:12 Delegering inom tandvården 

Varför en översyn? 

• De är gamla och har hänvisningar med otidsenligt innehåll. 

Vägledning efterfrågas. Föreskrifterna genererar många frågor. 

• För att skapa effektiv vård. 

Det finns felaktiga föreställningar om rättsliga hinder mot ett 

effektivare utnyttjande av vårdens resurser. 

Se över hur olika delegationerna genomförs i landet.   

 

Möte på Socialstyrelsen 19 september 2016 med ”Tandvårds-Sverige”. 

• Rörande överens om den splittrade bilden. 

Vad, när, hur man delegerar ser väldigt olika ut mellan landstingen och mellan kliniker i 

landstingen. 

 

 

 

Visions budskap på mötet: 

Tydliga instruktioner och föreskrifter 

Lätt att göra rätt 

Utforma kompetensstöd kring delegationer så att både den som delegerar och den som tar emot 

delegering har rätt kunskap samt förstår syfte och ansvar.  

  

RAK i Tandvården 
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Ur protokollet från MBL-förhandlingen (mars -16) när man permanentar funktionen samt i 

konsekvensanalysen nov -15. 

• Inte byta tandsköterska mot tandvårdsbiträde. Komplement. 

• Avlasta tandsköterskan med rutinerade och enklare arbetsuppgifter 

• Tandsköterskorna ska arbeta på sin yttersta kompetens 

• Flytta fram tandsköterskans position i patientarbetet, tillvarata hela kompetensen 

• Två olika yrkesroller med olika och tydliggjorda arbetsinnehåll 

• Tandsköterskans roll logistikerns 

• Tandvårdsbiträde biträder tandsköterska/klinik 

 

 

 

Fredagen den 3 mars började vi med att se tillbaka på gårdagen 

 
Sen var det dags för Landet runt 

Där medverkade även Sara Jouini från Visions tidning 

 

Skåne 

Löner: Vi väntar på att det centrala avtalet ska bli klart. Medarbetar- och lönesamtalen är i full 

gång på klinikerna. Vi har bestämt datum för överläggningarna med arbetsgivaren.  

 

Fortfarande svårt att rekrytera tsk. De som examinerades från på YH-utbildningen i december 

var i många fall redan anställda. 

Ytterligare en YH-utbildning ska startas i Skåne. Den kommer att förläggas till Kristianstad med 

intag under våren och kursstart i augusti. Detta är välkommet eftersom det är svårt att 

rekrytera tandvårdspersonal i nordöstra delen av Skåne. Där med finns YH-utbildning i Malmö, 

Helsingborg och Kristianstad.  

 

Att anställa tandvårdsbiträden som rutin är fortfarande inte aktuellt. Några få finns, men det är 

visstidsanställningar på högst fem månader. 

 

Arbetsgivaren fortsätter att dela på stora fusioner så cheferna får färre medarbetare. 

 

Arbetsgivaren provar fortfarande olika former av arbetstidsförkortning. Det som fungerar bäst 

och blivit mycket omtyckt av medarbetarna är 3+3: 36 timmar/vecka med arbetstid 7.30 – 17 

tre dagar, ledig tre dagar löpande alla dagar i veckan. 

38,75: Prövas på stora kliniker = 7 – 19 fyra dagar i veckan, 7 – 17 fredagar och arbete var 

fjärde lördag. Här har vi egentligen inte hört så mycket… 

 

 

Man inför så kallade integrerade kliniker i städerna där allmän- och specialisttandvård jobbar 

under samma tak. Patienten får kortare väg mellan allmän- och specialisttandläkare. Det behöver 

inte innebära klinisk verksamhet utan kan med fördel vara konsulterande av specialister ute i 

allmäntandvården. De som jobbar på de integrerade klinikerna är nöjda och tycker att det 

fungerar mycket bra. 

 

 

Det är tyvärr stressigt ute på klinikerna. Högt patienttryck och svårt med rekrytering av alla 

yrkesgrupperna leder till långa väntetider för patienterna.  



 

 

5 

Vissa kliniker företrädesvis i Malmö har dessutom problem med våld (som tur är främst verbalt) 

och hot. Vision jobbar aktivt för att motverka detta och arbetsgivaren är medveten om 

problemet och agerar i form av funderingar på flytt av kliniker, avstängning av hotfulla 

patienter, samtal och psykologhjälp till den som drabbas, utbildning i hur man hanterar våld och 

hotsituationer, larm.  

 

 

Folktandvården Skåne bygger ett nytt munhälsocentrum vid järnvägsstationen i Lund. Det ska 

rymma allmän- och specialistklinik samt huvudkontor.  Även utbildning/forskning samt 

konferenslokaler. 

Beräknas färdigt våren 2018. 

 

Aktuellt i Blekinge: 

 

Tandsköterskeutbildningen är inne på andra terminen. Tandvården erbjuder alla studenter 

sommarjobb under 5 veckor som förvaltningen betalar, om man vill behålla studenten ytterligare 

tid så betalar klinikerna själva lönen. Det ska starta en ny kurs HT-17. 

 

Folktandvården kommer troligen att omorganiseras. Planeras för en ny ledningsorganisation, 

likadan som Specialisttandvården(STV) har sedan några år. Idag är STV 1 verksamhetsområde 

med flera avdelningar och på Allmäntandvården(ATV) är alla kliniker ett verksamhetsområde 

(11 stycken) detta vill man minska till 3 på ATV. Verksamhetscheferna(VC) ska vara tandläkare 

och odontologiskt ansvariga. Sedan ska varje avdelning ha en avdelningschef (tdl, thyg, tsk eller 

ortass) och en kliniksamordnare. Nya uppdragsbeskrivningar ska skrivas för dessa befattningar 

 

Inget nytt angående skiftgång och reducerad arbetstid. 

 

Löneöversynen är på gång. Man räknar med att Vision får ett nytt avtal med icke angivna nivå. 

Så inga löner får lämnas ut innan avtalet är klart ifall det blir något annat avtal. 

Inga strukturpengar 

 

 

Stockholm 

Lönerevisionen rullar på med inriktning att det ska var klart till 31 mars Våra löner beräknas vara 

klara att betalas ut retroaktivt från 1 april med juni lönen 

FTV har börjat med lärlingar för att känna på de tre yrkeskategorierna i tandvården Det ska var 

efter gymnasiet som det kan bli aktuellt och just nu har vi två lärlingar ute som känner sig 

positiva till yrket och vill utbilda sig vidare. 

Stockholm kommer ha fyra utbildningsenheter där eleverna är på plats och två som sker på 

distans.  

 Vi har stor rörlighet bland personalen och svårt att rekrytera 
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Region Östergötland. 

 

Flyktingsituationen ligger på samma läge som 2015 innan den stora puckeln kom. 

Akutfasen har nu gått över till behandlingsfas och det är inga större problem för klinikerna, med 

undantag av ett par kliniker. 

HVB-hem stängs nu och personerna flyttas ut i kommunerna eller avvisas. 

 

Tandhygienistutbildning: AG låter 11 tandsköterskor gå hygienistprogrammet i Jönköping med 

utbildningslön på 16 000. 

3 har hoppat av och en gör studieuppehåll pga föräldraledighet. 

 

På gång är schemaläggning av helgjouren som för närvarande ligger på övertidsarbete. 

Översyn av sårbarhet vid sjukdom vid helgjourarbete, beredskap. 

 

AG erbjuder idag samtal hos företagshälsovården vid 5-6 sjukfrånvarotillfällen, en del tackar 

nej så nu kommer det att bli obligatoriskt. 

 

I dagsläget inga tjänster på annons för tandsköterskor. 

9 på tandläkare. 1 hygienist. 

 

Överläggning med AG för lönerevision 2017 kommer att ske nu i början av mars. 

 

 

I Värmland är det på gång en översyn av landstingets staber vilket innebär för oss inom 

tandvården att det kan bli försämrade stöder till verksamhetschefer vilket då det blir 

försämrats för oss tandsköterskor ja för alla medarbetare. 

Tandvårdschefens möjligheter att prioritera och fördela arbetet utifrån verksamhetens behov 

försvinner m.m.  Vi på golvet ser att det kan påverka oss till det sämre.  

Vi jobbar på Flödet (Tratten som vi kallar det): Färdigbehandlade patienter på kortare tid och 

att ha färre på gång samtidigt. 

Vi har för många patienter på gång, därför jobbar vi med att delegera. Vi tittar på att hitta 

smartare sätt att använda de resurser vi har. 

Plushögskolan för tandsköterskor i Karlstad fick 2 år till att utbilda. Vilket vi är glada över, det 

behövs 

Samverkansavtalet sas upp i höstas men förhoppningsvis kommer det att bli ett nytt 

(förhandlingar pågår) 

Digital ortodonti har ännu inte provats någon annanstans i landstingsvärlden skall starta som 

pilotverksamhet i Värmland. 

Mvh 

 

Södermanland 

 Inga tandvårdsbiträden anställda. Fackliga org. har sagt nej till detta vid förfrågan 

vad vi tyckte om att ev. anställa 

 Löneprocessen har inte kommit igång. Vi bollade över frågan till Ag för att de skulle höra 

med klinikcheferna hur de har tänkt sig årets löneprocess och deras 

förväntningar.  Inget svar har inkommit till oss i Vision klubb tandvård. 

 Lönesamtalen igång 

 Akuttrycket lättat något men vi har många revisionspatienter som vi är sena med, har 

väntat 3 månader eller längre. 
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 Sjuktalen är höga och vi har många kliniker som har rött på medarbetarenkäten. Detta 

jobbas det med ute i verksamheten 

 Vi försöker att satsa på hälsan och har i februari varit på tandvårdsdagar där 

föreläsningarna handlade om hälsa, kost, mindfulness och motion. Vi var ca 430 personer 

på Jasuragi i två dagar. Mycket uppskattat! 

 Omorganisation inom STV har skett under 2016 

 Vi bygger ut med flera behandlingsrum på flera orter för att klara av patienttrycket 

 Tandsköterskeutbildningen igång och vi söker för ytterligare en ny utbildningsperiod 

 Överanställningar sker på flera ställen i länet för att kunna bemöta patienttryck och 

pensionsavgångar 

 Vi har svårt att få personer som är villiga att jobba fackligt och vi är endast tre 

personer i styrelsen. Kan kännas kämpigt emellanåt 

 

Dalarnas län 

 

Överlag har vi stor brist på tandläkare, rekrytering från både Portugal och Grekland har pågått 

och i skrivande stund går ca 12-14 tandläkare och lär sig de nya kraven på Svenska språket. En 

del av tandläkarna börjar arbeta till sommaren och en del till hösten 2017. 

I Maj månad startar ytterligare en rekrytering i Portugal av tandläkare och efter Svenska 

utbildningen kommer dessa börja arbeta i januari/februari 2018. 

P.ga bristen av tandläkare så har arbetsmiljön blivit lidande och därmed sämre. Ingen rolig 

situation att sitta i reception och ta emot samtal från patienter som inte känner att dom får 

hjälp eller vård i samma utsträckning som tidigare då vi hade tandläkare. På en del kliniker finns 

det inte tid till annat än att endast ta hand om akuta patienter, revisionspatienterna får vänta 

länge som följd av detta. Projektet med ”akut-kliniken” lades på is efter ca 8 månaders arbete. 

Personalen som alla roterade med att arbeta på akut-kliniken tyckte det blev för jobbigt att 1 

vecka i sträck endast ta hand om akuta patienter där en stor del av patientstocken var 

asylsökande. Vi provade att korta ner från 1 vecka med att ”bara” arbeta 2 dagar i veckan på 

asylkliniken, men till slut lades alltså akut-kliniken på is. 

Det är även brist på tandhygienister och på tandsköterskor. Dalarna vill att 

tandhygienistutbildningen startar här igen. 

Trycket från asylsökande har till viss del minskat på en del kliniker, det är framförallt på orter 

där migrationsverket nu valt att avveckla asylboenden. 

I Dalarna har vi inventerat all personal som arbetar på legitimation. Inventeringen har utförts 

p.ga att säkerställa att alla som arbetar på legitimation verkligen har legitimation. (Vill förtydliga 

att alla har legitimation.) Vid nyanställning är det sedan Verksamhetschefens uppgift att 

kontrollera mot Socialstyrelsen att den anställde har en legitimation. 

Handledarkliniken Origo är i full verksamhet och konceptet är uppskattat av tandläkare som 

känner att dom behöver handledning. 
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Sen var det dags för: 

Annette Eriksson som fick oss att reflektera om Livet är inklusive och pröva olika övningar för 

att kunna landa i det. Kanske som en väg till förändring 

 Hur skulle det se ut om vi gjorde tvärtom? 

 Hur skulle det bli om vi välkomnade allt, kanske inte med glädje men med acceptans och 

inte så många historier kring varför 

 Hur motiverar du dig själv och andra 

Sen var det lunch 

 

Efter lunchen berättade Mikael Karlsson andre vice ordförande från förbundsstyrelsen om deras 

arbete. 

Vi fick arbeta med hjärtefrågorna i olika grupper för att sen diskutera det. 

 
 
Sen var det dags för avtalsnytt med Faraj Abuisefan ombudsman Vision på löner o villkor 

Vi har sju olika avtalsområden i Vision men bara ett AB Villkorsfrågor 

 

Där berättade han att avtalsgruppen tagit fram ett yrkande som förbundsstyrelsen har godkänt 

till SKL (Sveriges kommuner o landsting)” Vision jobbar för en ökad lönespridning, framför allt 



 

 

9 

för medlemsgrupper med en mycket liten sådan. I årets avtalsrörelse fokuserar Vision på att 

medicinska sekreterare och tandsköterskor ska få en ökad lönespridning Med en sammanpressad 

lönestruktur blir det svårare att göra lönekarriär. Skillnaden i lön mellan en person som just 

börjat sin anställning och en som går i pension är mycket liten. I dag pressar marknaden upp 

lönen för nyanställd personal. Det är bra och något Vision inte varken kan styra eller ska försöka 

jobba emot. Däremot kan och ska Vision försöka påverka själva löneutvecklingen för anställd 

personal. 

 

 

Tandsköterskan har en lönespridning mellan 23-29 000 och den spridningen är alldeles för liten. 

 

 

Sen gjordes en utvärdering av dagen och förslag på program till nästa träff 

den 19-20 oktober  

 

 

 

Vi kände oss nöjda med dagarna och under middagen i torsdags kväll tackades  

Ewa Henriksson av som varit vår sammankallande ombudsman Hon har varit uppskattad och gjort 

nätverket till vad det är i dag.  

Vi välkomnar också Maud Gustavsson som blir vår nya sammankallande 

 

Vid pennan Annica Dovander 

 


