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Visions Tandvårdsnätverk 17-18 november 2016 
 
Vi började med presentation och Landet runt. Tidningen Vision var närvarande för att lyssna in 
vad som var aktuellt i de olika landstingen. 
 
Aktuellt i Blekinge: 
 
Tandsköterskeutbildning startades i augusti genom Hermods, planeras för ytterligare 1 omgång 
med start HT-17 30-32 platser, tveksamt om det bli av. Har varit svårt att lösa det med 
praktikplatser, speciellt hos privattandläkare. Privata tandläkare som var med i ledningsgruppen 
har hoppat av. Även kurssamordnaren som var anställd på heltid har slutat efter 2 månader och 
ny har anställts på halvtid. Man har inte planerat för någon handledarutbildning. 
 
Klinker med skiftgång och reducerad arbetstid har fått gå över till 40 tim/v och slopat sin 
skiftgång. Vilket har minskat patientflödet och de 3 kliniker det gäller är nu trångbodda 
eftersom de var anpassade för skiftgång.  Nu pratar ledningen om en öppning för någon slags 
skiftgång och reducerad arbetstid. 
 
Ny mall för medarbetarsamtal digitalt provas under hösten, ska utvärderas VT-17. 
 
Landstinget räknar med 2,4 % i 2017 år löneöversyn.  
 
Lägesrapport från Region Östergötland 
Flyktingfrågan: ca 6 till 6,5 tusen (varav ca hälften är barn) finns i Östergötland. Minskad 
tillströmning nu, akuta vuxna ungefär lika som tidigare, det flyter på. Ett ökat tryck nu vad gäller 
behandling på alla undersökta barn. De kliniker som har mest är Finspång, Ödeshög, Motala, 
Vidablick, Söderköping och Valdemarsvik. Där det har fungerat bäst är de små klinikerna i 
Ödeshög och Valdemarsvik. 
 
Många rekryteringar av klinikchefer är på gång. En del p.g.a. dominoeffekten när någon byter 
klinik. 
Dialog om ledningsstruktur inom FTV, där det behövs p.g.a. antal medarbetare eller geografisk 
struktur. 
Inom Specialisttandvården har vi vårdenhetschefer över icke legitimerad personal. Var ett 
projekt på ett år som sedan utvärderades, föll väl ut så det permanentades. 
Nu är tanken att genomföra detta även inom allmäntandvården. 

 
Lägesrapport från Västra Götaland: I vårt yrkande varje år inför lönerevisionen så påpekar vi 
att KC ska ha en obligatorisk utbildning i löneprocessen. 
Stressigt. Svårt att rekrytera tsk i Göteborgsområdet, även i de östra delarna av regionen. 
Svårt att rekrytera ort assar. 
Utbildningen av tsk rullar på de utbildningsplatser vi har. De privata tandläkarna är inne och 
rekryterar från Ftv tsk. 
Vi har avgiftsfri tandvård till och med 24 år. 
Vi har friskvårdsbidrag 
Stor tandsköterskebrist framför allt i Göteborg. Vilket medför ökad stress för våra medlemmar. 
Arbetsgivaren försöker få in de tandläkare från 3:e land som inte kommer in på KUT 
(Kompletterade utb för tandl från andra länder utanför EU /EES och Schweiz) De erbjuds en 
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praktikanställning. Vision är lite oroade för att de kan ta över tsk arbetsuppgifter. Vi får vara 
vaksamma där. 
  
Arbetsgivaren ska se över lönekriterierna för tsk.  
 Börjat att se över 2017: års lönerevision. 
Arbetsmiljön inte så bra för många av våra tsk. De upplever mycket stress.  
Några kliniker i Göteborg har anställt receptionister som inte är tsk.  
Förtroendevaldas fackliga tid, (för dem som har det) upptas av medlems och rehab ärenden.  
 
Lägesrapport från region Örebro  

• Projektet tandvårdsbiträden beslutades att bli en permanent yrkeskategori.  

Det finns i dagsläget 10 stycken som har fått tillsvidareanställning. Intervjuer pågår för att 
rekrytera fler som kommer att erbjudas provanställning i 6 månader. 
Örebro ligger sist på listan i lönestatistiken 

Trots att Örebro fick ett ”bra” påslag ligger vi i botten el lönestatistiken, procentuell höjning 
med 2,9 % (3,1 % enligt ledningen som även räknar med lönetillägg.) Stort missnöje bland 
tandsköterskorna. Lönerna ligger för nära tandvårds biträdenas:17,500kr respektive 19,800kr. 
Nya tsk har ju dessutom studielån och kan direkt räkna bort 550kr/ månad. Medelåldern är ca 
35år på nyutbildade tandsköterskor. 
 
I förhandlingen om nya avtalet är semesterväxling en prioriterad fråga för våra medlemmar. 
Nya kliniker byggs med gemensamt omklädningsrum, toa och dusch.  Det är inte så populärt bland 
flertalet av medarbetarna. Det finns 4-5 bås att byta om i men de anses inte räcka till. 
 
Aktuellt Norrbotten hösten 2016 

Pga. resultatet på förra årets medarbetarenkät som bl.a. visade på hög stressnivå bland de 
anställda har det under året jobbats med fokusgrupper på alla kliniker, som diskuterat hur vi vill 
att arbetet ska organiseras för att minska stressen. Mycket fokus läggs nu på att förbättra 
flöden och organisera teamarbetet för att bl. a. minska antalet patienter under behandling så att 
våra tidböcker inte ska vara fullbokade så långt framåt i tiden.  
De flesta verksamhetsområden får sedan något år tillbaka inrikta sig på att behandla de 
prioriterade grupperna, barn, akuta osv., vilket resulterat i missnöje hos våra revisionspatienter 
som får vänta. 
Sjukfrånvaron som varit hög i många år har ytterligare ökat trots att planen var att minska den 
under året. Det här oroar förstås och är svårt att komma till rätta med. 
Rörligheten bland personalen upplever vi har ökat senaste åren. Medarbetare söker sig till andra 
kliniker både i Norrbotten och till övriga landet och även till den privata tandvården.  
Utlandsrekryteringarna ser ut att minska bl. a. på grund av skärpta krav på språkkunskaper och 
att det ekonomiskt har blivit kostsamt. 
 
Löneöversynen har startat så smått med en första överläggning med division Folktandvård. En 
första överläggning med landstinget centralt är bokad i december. 
 

  
 
Lägesrapport från Kalmar: Överlag har vi brist på tandläkare och tandsköterskor som är svår 
rekryterade.. Långtidssjukskrivningar, pensionsavgångar och graviditeter påverkar också 
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arbetssituationen. Vissa kliniker har stort tryck från asylsökande, dessvärre är det dessa 
kliniker som har svårt att rekrytera pga. att de ligger i utkanten av länet och är små. Köerna 
växer. Kallelse av Revisionspatienter ligger på en del kliniker efter två år. Personal lånas mellan 
klinikerna. 
Vi behöver också fler ortodontiassistenter. 
Vi håller just nu på med anställningsintervjuer för en ny Tandvårdschef  
 
 
Lägesbeskrivning Från FTV. Dalarnas Län. 
 
I FTV Dalarna har det satts ihop en Handledarklinik i Falun. 
Kliniken kommer drivas av 1st tandläkare, 3st tandsköterskor och 1st tandhygienist. 
Syftet med handledarkliniken går ut på att handleda nyutexaminerade tandläkare, men kan även 
komma att omfattas av att handleda andra yrkeskategorier. 
Handledningen blir individuellt anpassad beroende på kunskapsnivå. 
Dalarna är först i landet med detta koncept-handledarklinik. 
 
Dalarna lider tyvärr av stor brist på tandläkare. Under januari till augusti 2016 har 18st 
tandläkare slutat och endast 7st tandläkare har börjat. 
I och med bristen på tandläkare så blir det ett överskott på tandsköterskor, vilket kan resultera 
i att tandsköterska-utbildningen i Falun riskeras att läggas ned. 
Mer än hälften av tandsköterskorna som blir färdigutbildade i december 2016 har i skrivande 
stund ej fått erbjudande om tjänst! 
För att rädda eventuell nedläggning av Tsk-utbildningen, skall FTV Dalarna nu överrekrytera 
tandsköterskor. 
 
FTV. Dalarna har fått en ny yrkeskategori: Sterilhygientekniker. 
Den tjänsten får sökas av: steriltekniker, undersköterskor samt tandsköterskor. 
Tjänsten innefattar sterilarbete. Ej assistans. 
 
FTV. Dalarna är först med konceptet att bjuda in Specialister till Gerioweb/odoweb att ha egna 
möten för att utbilda allmäntandvården. All yrkeskategori får närvara på dessa möten. 
 
 
 
Lägesrapport från Region Jönköpings län. 
 
Fortfarande svårt med att få tider till alla patienter, flera vakanser på tandläkare, hygienister 
och tandsköterskor. Prioritering: barn, frisktandvård och akuta ordinarie revisionspatienter får 
stå tillbaka. 
Utbildning för receptionspersonal om ”Hot och Våld” under okt.-nov. Sedan skall det göras en 
utvärdering innan övrig personal får utbildningen. 
Friskvårdsaktivitet under 2017 kommer att bli en fokusering på fysisk och psykisk hälsa, ej klart 
ännu men det skall t.ex. vara kultur, bio, museibesök. Veckans vegetariska mat, någon form av 
aktivitet med familj/vänner. Skall vara någon form av registrering efter önskemål från 
personalen. 
2016 års aktivitet var ”Folktandvårdsklassikern”. Det var stort deltagande som var helt frivilligt 
som det också kommer att bli på aktiviteten 2017. 
Utöver detta så får alla 2500: - i friskvårdsbidrag. 
Tandsköterskeutbildningen på TUC i Tranås: 
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35 platser på utbildningen som startade i augusti 2016. Sökande: mellan 300 och 400. 
35 platser på distansutbildningen som startade i januari 2016. Sökande: mellan 900-1000. 
 
 
Lägesrapport från Sörmland. 
 
Sjuktalen höga och detta har uppmärksammats i media. Svårt att få in vikarier vilket resulterar i 
att kvarvarande personal får ett ökat arbetstryck. 
 
Trycket från den enorma flyktinginvandringen är under kontroll och vi har fortsatt samarbete 
med privata tandvårdskliniker. 
 
Folktandvården har ett år kvar på uppsökeriet innan upphandlingen går ut. 
Bedside (Uppsökande enklare tandvård)har startat upp och fortsätter att utvecklas, länet är 
uppdelat på 2 tandläkare. 
 
Tandsköterskeutbildningen på Mälardalens högskola har nu rullat på 1 termin och eleverna är 
mycket nöjda och intresserade. Vi hoppas naturligtvis att någon av dessa elever kommer att 
jobba hos oss på Folktandvården 
 
De som har 25 semesterdagar har nu möjlighet att ta ut del av dag istället för att kanske ta en 
hel semesterdag för att tex gå på ett utvecklingssamtal med barnet på skolan 
 
Löneprocessen har fungerat sådär då arbetsgivaren förhalat och dragit ut på tiden. 
Utfallet blev 2,6 % + 0,3 % för speciella satsningar på "nyckelpersoner". Detta har vi sett att 
det inte fungerat som det skulle utan dessa pengar har i de flesta fall gått till att justera upp en 
dålig lön. 
Klinik samordnas lön har  justerades upp 800 kr förutom de 2,6 %  

 
  Lägesbeskrivning hösten 2016 SKåne 
 
Arbetsgivaren höjde lägstalönen för tsk från 18 500: - till 20 200:- under årets lönerevision. 
Vision har länge påpekat att Skåne varit lägst lönesatt i landet. Vi har sämst lägstalön och alltid 
fått lägsta möjliga påslag. 
När vi blev bolag 2014 och det dessutom började bli brist på tsk fick arbetsgivaren tänka om. 
Lönerevisionen: Löneavtalet skrevs på 160615. Medianvärde visar aningen drygt 4 % i lönepåslag. 
Fortfarande svårt att rekrytera tsk. De som går sista terminen på YH-utbildningarna är i många 
fall redan anställda och går direkt till en tjänst efter examen. 
Två YH-utbildningar finns f.n. i Skåne – Malmö och Helsingborg. Kristianstad har också ansökt, 
men får de klartecken så får troligen någon av de andra utbildningsorterna stå över.  
Att anställa tandvårdsbiträden som rutin är inte aktuellt.  
Vision tog tillsammans med arbetsgivaren fram en policy i januari 2016 som säger att denna 
eventuella nödlösning innebär allmän visstidsanställning högst 6 månader, inget patientarbete och 
individuell bedömning om sterilarbete får utföras. T.ex. utbildad undersköterska har god 
hygienkunskap och bör kunna arbeta självständigt i steril. 
(Vad jag vet har vi inga tandvårdsbiträden/ 
Arbetsgivaren har äntligen insett att stora fusioner inte var någon bra idé och backar nu tillbaka 
till mindre fusioner som innebär färre medarbetare per chef. 
Arbetsgivaren provar olika former av arbetstidsförkortning. 
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2-skift: 37 timmar/vecka med arbetstid 7-19 uppdelat i fm eller em skift samt arbete var 
fjärde lördag. 
3+3: 36 timmar/vecka med arbetstid 7.30 – 17 tre dagar, ledig tre dagar löpande alla dagar i 
veckan. 
38,75: Prövas just nu som projekt på stora kliniker = 7 – 19 fyra dagar i veckan, 7 – 17 fredagar 
och arbete var fjärde lördag. 
Det är tyvärr stressigt ute på klinikerna. Högt patienttryck och svårt med rekrytering av alla 
yrkesgrupperna leder till långa väntetider för patienterna.  
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.  
 
 
Värmlands tandsköterskor fick 2.37% löneökning år 2016 
 
Stockholm 
Vi får en ny VD 1 januari 2017 
Uppstarten av löneöversynen i december och om allt går enligt planerna med nya avtalet så 
kommer den nya lönen betalas ut i maj. 
Mycket missnöje över lönerna och 2016 års löneöversyn gav 2,2 %  
Vi har stor rörlighet bland personalen och svårt att rekrytera 
Arbetsgivaren har startat upp en del insatser för att rekrytera personal 
 
Vi har en resurspool med 5 st tandsköterskor som man kan få hyra när det krisar till sig ute på 
klinikerna. Där ingår i dagsläget även en tandläkare 
HITTELÖN FÖR HEADHUNTERS 
Finders Fee” är en form av hittelön som används för att underlätta rekrytering  
I ett första steg införs det för att rekrytera duktiga tandsköterskor. Ett krav för att du 
ska få hittelön är att den tandsköterska du föreslår, verkligen 
blir anställd (klinikchefen avgör om hon/han uppfyller kraven) 
och stannar minst nio månader. Som ”headhunter” får du då 
en belöning på 5 000 kronor. Om den nyanställda stannar i tolv 
månader får du ytterligare 5 000 kronor.  
. 
För några år sedan införde Folktandvården möjligheten till 
vidareutbildning, examination och nischtjänst för tandläkare. 
Nu har man infört det för tandsköterskor och så småningom också tandhygienister 
För att få möjlighet att nischa sig på liknande sätt. Tandsköterskor 
har utbildas i endodonti, pedodonti, parod och kirurgi. 
TANDSKÖTERSKOR 
Många erfarna tandsköterskor har redan idag en handledande 
roll på sina kliniker. De lotsar in nyanställda, tar emot tandsköterskeelever, 
Introducerar nya system och projekt etc. För 
att definiera och premiera den handledande rollen på ett tydligare 
sätt har en arbetsgrupp bestående av personalchefen och 
fyra arbetsledare tillsatts. Arbetet med att ta fram förslag till 
utbildning och rollbeskrivning har start under hösten 2017 
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Mikael Karlsson från förbundsstyrelsen pratade om förbundsmötet Om vad vi står för och 
vårt perspektiv Du ska få så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 
Hjärtefrågorna och målen Hur får vi till känslan att vi är Vision 
 
Lunch på Golden Hits 
 
Aktuella frågor för tandvården med Anneli Hagberg Välfärdsstrateg, Vision 
Nationella kursplanen har revideras Den nya gäller från den 1/7 2017 
Där har man gått från 300 till 325 poäng  
Socialstyrelsens föreskrifter om delegering ska se över Det behöver bli tydligare  
Tandvårdsbiträden och steriltekniker är en het fråga som diskuterades. 
 
Eva Funck författare och skådespelare Berättade om våra känslor från Savannen 
 
Där gick vi igenom de grundläggande känslorna 
 
Eftermiddagsfika  
Fortsättning med Eva Funck 
Slut för första dagen och deltagarna åt middag på Scandic Grand Central 
 
 
Fredagen  
Startar med backspegel 
 
Karl Lundberg biträdande förhandlingschef Strategiskt lönepolitiskt arbete 
 
Pratade lönespridning  
Strategier för löneökning för tandsköterskor. 
Lönen ska ju stimulera till förbättringar av verksamheten, premiera kompetens, specialist 
kunskaper, resultat och bidrag, verksamhetsmål, 
Vi ska sträva efter gemensamt löneutrymme för alla yrkeskategorier 
Hur kommer cheferna in med sina behov av lönepengar? 
 
Opinionsbildning med Maria Martinsson pressekreterare Vision  
 
Vad är en nyhet? 
Oväntat och överraskande något vi vill att andra ska få vetskap om  
 
När är det aktuellt läge med ett pressmeddelande?  

• När jag har något att säga som berör många 
• När jag vill nå många 
• När något händer eller är på gång 

Att tänka på vid insändaren. Det viktigaste först, sen en uppmaning 
Tillexempel 
Det ska vara lokalt, personligt språk, slagfärdig rubrik, lyfta fram bästa argumenten och avsluta 
med en uppmaning kortfattat. 
 
Opinionsbildning är ett fackligt verktyg för att påverka beslutsfattare och allmänheten och att 
skapa en förändring. 
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Hur hittar vi en plan för att få stöd i argumentationen Hur får vi arbetsgivaren att hålla med 
oss? Hur värdesätts vi av arbetsgivaren? Hur ser konkurrensen ut? 
Hur lyckas vi med journalisterna  
Med tydlighet 
Snabbhet, tillgänglighet och att ta tillfället i akt. 
 
Lite från grupp arbetet angående lönesättning 
 
AG argument 
Du får andra förmåner, Har redan bra lön, Ligger bra till i statistiken, Höga sjuktal därför kan vi 
inte höja lönen, Det finns inga pengar Vill du ha högre lön skulle du valt ett annat yrke. För stor 
grupp Styrda av hela regionen och kan inte särbehandla tandvården 
 
Visions argument 
Behålla kompetenta tandsköterskor, Stora pensionsavgångar. Rekrytera och behålla rätt sorts 
personal Kvalité o patientsäkert Tandsköterskor är en stor tillgång med hög kompetens 
Löneutvecklings möjlighet. Nycken i teamet, Lönsamheten ökar. Höja statusen. Har länge varit en 
eftersatt grupp 
 
Medlemmarna Dialog med cheferna svårt att ta för sig vågar inte, chefer okunniga. 
Lönespridning bra bara det är jag som får mest  
 
Andra grupper 
Sjuksköterskor Medicinska sekreterare tandhygienister vård o omsorg RAK 
 
Sen Lunch på Bamboo Palace  
 
Eftermiddagen Olof Ambjörn Vision o mångfalden 
 
Nya tider för 2017 2-3 mars 26-27 oktober  
 
Avslutade dagen med fika 
 
Vid pennan 
Annica Dovander 
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