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Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december 
 
Det var en blåsig träff för stormen Helga drog in och gjorde så att flera deltagare inte kom hem 
på fredagseftermiddagens utan fick stanna en natt till i Stockholm. 
 
Ordförande: Ann-Chatrin Bengtsson region Halland. 
Sekreterare: Annica Dovander region Stockholm. 
Koordinator: Ewa Henriksson Vision 
Från förbundsstyrelsen: Mikael Karlsson andre vice ordförande  
Välfärdspolitisk strateg: Anneli Hagberg Vision 
 
Vi började med en lunch på restaurang Serwito 
 
Ordförande Ann-Catrin B öppnade mötet och vi gjorde en prestations runda, eftersom det var 
några nya deltagare. 
 
Ewa berättade sen lite om vad som skulle hända under dagen 
Mikael berättade lite från förbundsstyrelsen  
Vision har växt med cirka 2000 fram till november. Vi diskuterade flykting situationen och att 
även tandvården står inför stora problem att handskas med 
Tandvården ska ta hand om alla barnen och ta hand om vuxna med tandvård som inte kan anstå. 
Vi delar samma problem över hela landet. Det kan uppstå hotfulla situationer då vi inte alltid kan 
förstå varandra och har olika kulturella bakgrunder. 
Receptionen kan ibland känna sig hotade och arbetsmiljön blir inte så bra. 
 
På en del ställen har man tagit kontakt med smittskyddsläkare för att höra vilka smittorisker 
utsätter vi oss för och vad har vi för skydd. 
Det ska inte vara någon fara utan vi kan vara trygga i det grund skydd vi har. 
 
Lisa Lövberg från Unionen ordförande i samverkans klubb för privat anställda 
Klubben har cirka 4 stycken möten om året. Vi diskuterade lönespannet som är mellan 23 000: - 
till 35 000: -. För de privatanställda.  
Medellönen ligger på 26-27 000:- 
 
Lisa berättade om avtalsrörelsen som de privatanställda är uppe i nu och vad de vill yrka på 

• Flex pension 
• Längre semester nu har man 25 dagar 
• Man vill förkorta uppsägningstiden från 2 månader till 1 månad 

På praktikertjänst så följer alla medarbetarsamtal och lönesamtal, det har blivit stor skillnad de 
sista åren. 

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


Det finns ungefär 1800 mottagningar sprida över landet, som tillsammans omsätter 10 miljarder. 
 
Sen var det grupparbete med frågeställningar 

• Hur ska vi kunna samarbeta regionalt/ lokalt? 
• Vilka frågor skulle vara aktuella 2016? 
• Hur, vad, vem gör vad? Byta kontaktuppgifter. 
• Vilka frågor skulle kunna drivas nationellt tillsammans? 

 
 
 
Redovisning 
Södra 
Yrkeskonferenser: med Unionen och över regiongränserna 
Ombudsutbildningar= riktat till tandvården 
Medlemsutbildningar =riktat till tandvården 
Semesterväxling 2016 
Skyddad yrkestitel  
80/90/100 gå ned i tid och behålla en viss del av lönen. 
Nytt löneavtal 
 
 
Mellan 2 
Regionala nätverk, tv-nätverket  
Lön, utbildning, förkortad arbetstid,  
Skyddad arbetstitel, Tsk-utbildning på TL-HS 
Ta alla frågor tillsammans 
 
Södra 2 
Samarbeta regionalt och lokalt 
Utbildning, lönekriterier 
Lön, Uppdragsbeskrivning   
Facklig ombudsdag  
Chefer ska ha utbildning i löneprocesser o samtal 
Aktuella frågor 
Titel 
Inte anställa outbildad personal 
Kompetensutveckling 
Nationella frågor 
Utbildning= antal platser, antal och var ligger utbildningen, följa upp den nationella 
utbildningsplanen. 
Lokala lösningar ska kollas upp 
 
Norr 
Regionalt nätverk =videokonferenser 
Med unionen 
Lönesamarbete, dela på jourverksamheten, asylkliniker 
tandvårdbiträden, semesterväxling 
Landstingen= Samarbete vid framtagningar av broschyrer/ info till asyl, dela med sig av material 
alla behöver inte uppfinna hjulet 
 



 
 
Mellan  
Regionala nätverksträffar 
Löner, utbildningar, tips inför överläggningar och intresseförhandlingar 
Bilda grupper 
Skyddad yrkestitel 
 
Sen blev det en hemlig gäst Jonte Spets där skådespelerskan Lilly 
Spelade upp en sketch  
Sen avslutades den första dagen med middag i förbundshuset 
 
Andra dagen  
Vi började med en reflektion över gårdagen 
Anneli Hagberg gjorde en nationell utblick. Det är stort fokus på hälsa o sjukvård. 
Kompetensutveckling, utföra och utveckla. 
Anneli vill göra en uppföljning av den nationella kursplanen 
Vi behöver göra en debatt artikel om Asyl och arbetsmiljö 
Hur ska vi hantera snabb utbildningar som börjar komma som förslag. 
 
Göran Stjärnstedt tittar över medicinska sekreterarna och RAK = ”rätt använd kompetens” 
Redovisas efter årsskiftet. 
Det kan även komma oss i tandvården tillgodo 
Skulle det vara något för oss i tandvården? Finns det arbetsuppgifter som vi kan frigöra oss 
ifrån? Ska vi ta fram ett styrdokument om vad vi gör? 
 
Hälso- sjukvårdsminister Gabriel Wikström tittar på om vi arbetar på rätt sätt och redovisar 
det efter årsskiftet.  
 
Vi diskuterade skyddad yrkestitel, frågan är svårhanterlig och är det verkligen det  
Rätta för oss? 
 
Vilka frågor kan vi driva tillsammans med Unionen? RAK är det en fråga att driva gemensamt? 
 
Mikael hjälper oss att få igång en sluten Facebook sida ”Tandvårdsnätverket Vision” 
 
Vi tittade på en videofilm ett seminarium om AFS 2015:4 organisatoriskt och social arbetsmiljö 
från TCO  
 
Sen fick vi information från vision direkt Frida Rehn Drugge som berättade, direkten startades 
år 2000 med 10 st rådgivare och i dag är man 17 st med 6-10 ersättare. 
Man tar ungefär 53 000 samtal jan-okt 
150 00 mejl 
Chatt 3900 
 
Vi tittar på olika filmsnuttar som Ewa plockat fram. 
 
 
Lunch på Serwito 
 



 
Landet runt: 
 
Samtliga landsting har stort tryck av flyktingar och det skapar lite olika problem. Samtliga har 
aven stor brist på tandsköterskor och det är svår rekryterat 
Alla känner en stor oro att man plockar in outbildade tandsköterskor med låga löner. 
 
Uppsala: Där har man skapat en introduktions år för tandsköterskor 
Svårt att hinna med sina egna revisioner på grund av asyl. 
Kalmar Där har lönerna börjat diskuteras 
Blekinge där ska man satsa på tandsköterskor och ortodontiassistenter under 2016 års 
lönerevision. 
Dalarna: Stora indragningar i landstinget, så sparar man på hälo o sjukvården. 
I tandvården måste man ha personal för att få inkomster. Man ska göra nya satsningar på 
frisktandvård. Det är mycket sjukskrivningar och de som arbetar går på knäna eftersom asyl 
patienterna tar mycket resurser. 
 
Västerbotten. Mycket asyl men där löser man det med att ta in privata tandläkare  
En korrigering av lönerna för tandsköterskorna gjordes förra året 
Lägsta lönerna är på 21000.- Där använder man sig av en poängskala när man sätter lön 
Där fick man 4,76 % på två år. 
Nu har man mycket att ordna med landstingskonferensen som är i vår. Tandvården går back i år  
 
Östergötland: Nya lönerevisionen har kommit igång. Där har alla haft en plan hur man ska uppnå 
en viss lönesumma. Region Östergötland har fattat ett beslut att alla löneökningar ska maximeras 
till 2% på grund av ett åtgärdspaket för sjuksköterskor. Vision har i en centralförhandling ställt 
sig oeniga med arbetsgivaren. Vision anser att detta beslut underminerar löneprocessens tanke 
och att den verksamhetsutvecklande lönesättningen omkullkastas och att tandvården får stå 
tillbaka eftersom man satsar på sjukvården.  
 
Värmland. Tandsköterskeutbildningen klar och alla 16 har fått jobb. 
Där har man en asylgrupp med pensionärer som åker runt till asylboende 
Där har man börjat med nästa års löner. 
 
 
Kronoberg Svårt att rekrytera. Mycket asyl. Finns en utbildning i Wäxjö med 24 st elever. Där 
har man gjort en utredning av somaliska barn hur mun statusen var när de kom och när de varit 
här ett tag. 
Norrbotten Mycket flyktingar och receptions personal känner sig hotade. Svårt att rekrytera. 
Finns en utbildning i Luleå. Man rekryterar sköterskor från Spanien och Serbien 
Där har man tandvårdsbiträden som underlättat för sköterskorna, men de får inte utföra något 
patientarbete. Löneöversynen har börjat. Förra året satsade man på sköterskorna som fick 3,5% 
Man slår ihop kliniker så verksamhetsområdena blir jättestora. Man skannar avtryck och arbetar 
mycket med flöden 
Skanning av avtryck gör man även i Västerbotten och  Östergötland 
 
Väster Norrland Svårt att rekrytera Mycket ny personal för många går i pension. Det fungerar 
hyfsat då det kommer in pensionerar och arbetar. Det finns inga riktlinjer vad ett 
tandvårdsbiträde får göra. Arbetsmiljön har försämras Receptionen känner sig hotade av asyl 
patienter som kräver vård. 19 500 är ingångslönen 



 
Halland Tandsköterskebrist Det finns två utbildningar 21000: - är ingångslönen 
 
Stockholm Stor omsättning på personal Tandsköterskorna blir uppringda från de privata som 
erbjuder högre löner. Hårt klimat, arbetsmiljön och scheman blivit tuffare. Svårt att hitta 
duktiga tandsköterskor. Asyl patienterna tar mycket tid från revisionspatienterna 
Stockholm går bra ekonomiskt. Ingångslönerna är på 20 000: - 
Alla chefer går en löneprocesutbildning  
 
Gotland Dålig ekonomin ska det sparas på allt. Inga kurser eller löneutveckling Stor brist på 
tandsköterskor och tandläkare. 22 000 ingångslön 
 
Jönköping 
På utbildning i Tranås har 15 stycken utbildningsplatser köps av tandvården. Inom 5 år kommer 
64 stycken sköterskor försvinna genom pensionsavgångar. Inga outbildade tandsköterskor. 
Löneöverläggningarna har börjat. Utfallet blev 
 2,8 % förra året. Många asyl patienter man går på knäna. 20:000 lägst lön 
 
Västra Götaland: Mycket asyl. Svårt att rekrytera Man har dragit in på utbildningar eftersom 
det inte finns pengar. Fick 3,2 % förra årets lönerevision. Många långtids sjukskrivningar. 
Ingångslön 19 000: - 
 
 
Södermanland  
Brist på sköterskor och många asyl patienter. 
 
Nästa möte 28-29 april  
Ordförande blir då Ann-Chatrine Bengtsson 
Sekreterare Annica Dovander  
 
 

God Jul och Gott nytt år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


