
 

 

 

Minnesanteckningar Nätverksträff 23-24/4 2015 
 

Ordförande Ann-Chatrine Bengtsson Region Halland. 

Sekreterare: Malin Strömstedt Region Gotland 

 

Nya Koordinatorn Ewa Henriksson presenterar sig.  

 

Landet runt. Hur ser det ut och vad är på gång? Nya löner klara? 

 

Värmland: Ny tv-chef på gång. Tsk utbildning startade i höstas. Svårt att rekrytera 

Tandsköterskor i vissa städer. Löner klara utbetalas i april. 

 

Dalarna: Ny Tandvårdschef. Tandsköterskeutbildning startade i höstas, många sökande. 

Brist på Tandsköterskor. Löner klara utbetalas i april. 

 

Västra Götaland VGR: Tandsköterskeutbildningar i 3 städer, många sökande. Löner klara 

med utbetalning i april. 

 

Sörmland: Tandsköterskeutbildning i Västerås. Svårt att rekrytera Tandsköterskor. 

Löneprocessen under omarbetande. Lönen klar utbetalas med lönen i april. 

 

Region Örebro: Utbildning i Lindesberg. Tandsköterskebrist. Pilotprojekt med 

Tandvårdsbiträden som primärt utför sterilarbete, men osäkert om uppgifterna de får 

utföra. Man vid vidare införa en ny yrkeskategori som Tandvårdsbiträde from november 

2015. 

 

Västmanlands län: Tandsköterskeutbildning i Västerås med många ansökande. Stora 

pensionsavgångar. 

 

Region Halland: Ny Tandvårdschef/områdeschef. Tandsköterskeutbildning Halmstad och 

Kungsbacka. Tandsköterskebrist börjar märkas nu. 

 

Gotland: Tillfällig Tandvårdschef, svårt att rekrytera. Lönen ej klar men beräknas bli låg. 

 

Norrbotten: Tandvårdschef utan tandvårdsutbildning. Tandsköterskeutbildning i Luleå 

men många ansökande. Svårt att rekrytera Tandsköterskor. Anställer tandvårdsbiträden 

som inte utför patientarbete. Anställer administratörer till receptionsarbete. Lönen klar, 

utbetalas med april lönen. 

 

Västerbotten: Tandsköterskeutbildning i Umeå med många ansökande. Förekommer att 

nyutbildade Tandsköterskor tackar nej till tjänster p.g.a. för låg lön och går tillbaka till 

tidigare arbete. 



 

 

 

 

Stockholm: Brist på sköterskor. Man anställer tandvårdsbiträden. Tandsköterskegruppen 

har svarat på en enkät som pekar på en mycket stressig arbetsmiljö samt att gruppen känner 

att de har ett lågt värde jämfört med andra arbetsgrupper.  

 

Skåne: Tandsköterskeutbildningar i Malmö och Helsingborg. Stor brist på Tandsköterskor. 

 

Jönköping: Tandsköterskeutbildning i Tranås. Regioner har köpt utbildningsplatser, 

distansutbildningar. 

 

Uppsala: 2 utbildningar. Svårt att rekrytera personal. Anställer vårdbiträden i sommar. 

 

Kronoberg: Utbildning till höst. Lågt antal sökande till tjänster. 

 

 

 

Eva Wistrand Organisationsansvarig vid KPA. 
Informerar om pension. 

Tips om bok: ” Makten över min pension” som går bra att beställa via Eva. Maila henne så 

skickar hon den.  

Tipsade om hemsida: minpension.se 

 

Veronika Karlsson Förbundsordförande. 
Berättar om sitt arbete. 

Vad är på gång? 

Visions 5 hjärtefrågor. 

Vision gör annorlunda. 

 

 

Annika Dovander  och Eva Henriksson 
Diskussion om löner 

Har du haft lönesamtal? Hur gick det? Lönekriterier. 

Hur lång tid tog det? Lönesamtal med lönesättande chef? 

 

Tips för högre lön: - Inga ingångslöner. -Byt jobb. -Systematisk löneöversyn.  

-Vidga lönespannet. -Våga prata och sätta ner foten – marknadsföra sig själv. 

 -Var bra till at beskriva och förtydliggöra bredden av yrket. 

 -Dokumentera dina arbetsuppgifter. –Individverdering. 

 - Chefer måste ha utbildning i att sätta lön.  

 

 



 

 

 

 

Mikael Johansson, statistiker Vision. Om AID-koder.  

Informerar om att man vill bryta ut Ortassistenterna ur Tandsköterskegruppen. 

Motionsförslag föreligger. 

 

Gunilla Krig, Unionen. 

Unionen har 26 kontor. Organiserar tandsköterskor som arbetar hos privattandläkare. 

Ca 4000 tsk jobbar privat varav 2500 är organiserade i Unionen. 1000 arbetsplatser. 

Även privata tandvården märker av att det är brist på Tandsköterskor, stora 

pensionsavgångar och ca 50 % av Tandsköterskorna är över 50 år. 

Förändring i branschen då flera Tandläkare anställs i ställer för att äga klinik.  

Arbetsmiljö frågor är heta, man vill förbättra och utbilda inom området. 

Lön: Nytt 3-års avtal med kollektivavtal, löneprocess med lönesamtal. Nytt löneprocess 

avtal. 25 semester dagar. Tidigare pottavtal med individgaranti. Bättre löner på större ort 

och lägre på mindre orter. Medianlön 25000 :-. 

 

 

Framtidsverkstad med Anneli Hagberg och  Ewa Henriksson, 

Vision. 
 

Gruppen uppmanas att tänka tvärt om en stund.  

Hur blir Tandsköterske-/Ortassistentarbetet så tråkigt som möjligt? 

Brainstorm: - T.ex. göra samma saker, inget eget ansvarsområde, inte utföra delegerade 

arbetsuppgifter, bara hålla i sugen, koka kaffe, hämta tdl barn, handla etc. som det var 

tidigare, pappersjournaler, papperstidbok, inte utvecklas och lär något nytt. 

 

Grupparbete 4 grupper. 

1) Hur är det att jobba som Tandsköterska/Ortassistent 2025? 

2) Vad gör en Tsk/ortass då? 

3) Vilket ansvar har man? 

4) Vilka utbildningsinsatser kommer att behövas? 

 

Grupp 1: Legitimation, skyddad yrkestitel, mera patientinriktat, mera specialiserat, lönen 

speglar yrkestitel, Tsk mera erkända för sin breda kompetens, hoppas tjänster är tillsatta av 

utbildade Tandsköterskor. 

 

Grupp 2: Mera delegerat arbete, mera självständigt arbete, rätt kompetens på rätt plats, 

skyddad yrkestitel, eget ansvar för vad hen gör, samma som nu eller mindre? 

 



 

 

 

Grupp 3: Mera patientansvar, förhoppningsvis skyddad yrkestitel, mera administration, 

äldre tv, mobil tv, delegerade team som jobbar och utför sin kompetens, mera ansvar, mera 

privata aktörer. 

 

Grupp 4: Fler Tsk utbildningar, längre utbildningar, 2- årig utbildning, nationell utbildning, 

arbetar mera i skiftgång, permanenta utbildningar, kontinuitet i utbildningarna. 

 

Jobba vidare med: Skyddad yrkestitel, Lönen och utbildningen. 

 

 

Anna Cruzander Falck Healthcare AB 
Informerar om samtalsstödet  som ingår i försäkringen genom Förenade Liv om man 

tecknat det.= förebyggande hälsotjänst. 

3 samtal per ärende hos specialist. Garanterad specialist inom 72 timmar. 

Olycksfall-Liv- Diagnos – Försäkring 0200-210550  Dygnet runt. 

 

 

Lena Wallin, Folksam. 
Om medlemsförsäkringar. 

Pension Folksam. 

 

 

Tidningen, Lotte Ekstedt reporter på tidningen Vision. 

September edition om Tandsköterskor. 

 

 

Nästa möte: 3-4/12. 
Vill då ha’ med:  Socialstyrelsen, Unionen, Motionsverkstad till förbundsstyrelsen, SKL, 

Tv-biträden och vad händer i Örebro med frågan? 

Annika Dovander sekr. 

Ann-Catrin Planerar med Ewa. 

 


