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Verksamhetsberättelsen 2018 
 
 
STF började året med vår populära yrkeskonferens för tandsköterskor med olika föreläsare 
och där tandsköterskor träffas och nätverkar. 
 
Vi har ett jämnt antal medlemmar i förbundet genom nya medlemmar och pga 
pensionsavgångar. Vår Facebook sida där vi lägger ut aktuella ämnen får fler och fler följare. 
 
STF har under året deltagit i olika referensgrupper för olika regeringsuppdrag inom tandvård. 
Möte med utbildningsledarna gällande utbildningen och med facken om outbildade 
tandsköterskor. IVO dagarna. Vi deltar i tandvård mot tobak i telefonmöten. 
 
STF deltog vid uppstarten av den nya protetikkursen med engagerade kursdeltagare på 
Sophiahemmet som vi var med och utformade. 
 
STF valde i år att göra på ett annat sätt med riksstämman genom att låta medlemmar i STF 
föra vår talan i Göteborg. 
 
Inkomna remisser och ärenden till Etiska nämnden har vi svarat på. 
 
Styrelsen har arbetat med att synas i olika forum för att se till att lyfta våra frågor som ett 
yrkesförbund. Vi har bidragit med våra frågor och funderingar i tandvården. 
 
 
 
 
Erja Anttonen 
Förbundsordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Styrelsens sammankomster  

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året. 

Representantskapet (RS) hölls på Hotel C i Stockholm lördag den 24 mars. 

Verksamhetsplaneringskonferensen hade förbundsstyrelsen i Stockholm  

fredag den 13 till söndag den 15 april. 

 

Styrelsens sammansättning 

2018 01 01 – 2018 03 24 samt 2018 03 24 – 2018 12 31. 

Ordförande, Erja Anttonen, Norrköping. 

Kassör, Karin Udén, Sundsvall. 

Sekreterare, Marie Udén, Sundsvall. 

Vise ordförande, Carin Jakobsson, Gotland. 

Vice kassör, Monalill Hulander, Jönköping. 

Vice sekreterare, Annika Wahlström, Göteborg. 

Suppleant, Marita Fager, Kolmården. 

 

Revisorer och revisorssuppleant 

Förbundets auktoriserade redovisningskonsult, Marie Andersson, Ess2. 

Interna revisorer, Ulla Nööjd och Annica Wiesler-Sten. 

Suppleanter, Agneta Boström och Lena Jonsson. 

 

Valberedning 

Valberedning, Monika Björkman och Katarina Löwenbeck. 

 

 

 



 
 

Etiska nämnden 

Nämndens sammansättning 2018 01 01 – 2018 03 24 samt 2018 03 24 – 2018 12 31. 

Monalill Hulander, Jönköping och Monica Björkman, Malmö. 

Etiska nämndens uppgift är att bevaka och ta tillvara tandsköterskeförbundets medlemmars 
intressen och dokumentera ställningstagande i etiska frågor. Etiska nämnden ger också råd 
och rekommendationer i enskilda ärenden, där behandlingen av ärendet är konfidentiellt.  
 

 

Redaktionsutskottet tidningen Tandsköterskan 

Björn Hultman är redaktör. Annika Wahlström är ansvarig utgivare för svenska 
tandsköterskeförbundet. Break a story (BaS) sköter annonsförsäljning, layout, text och 
utskick. Kontaktpersoner från STF:s styrelsen är Annica Wahlström Erja Anttonen, Karin 
Udén och Marie Udén. Medlemmar som ingår i redaktionsrådet, är Johanna Ene och Katarina 
Löwenbeck, de träffas fyra gånger per år tillsammans med Annica W och BaS. 

 

Expeditionen 

Förbundet har en anställd verksamhetskoordinator på 40 timmar per vecka, Marie Udén. 

Expeditionen bemannas måndag till fredag. Arbetsuppgifterna är att upprätthålla och utveckla 
medlemsregister, fakturering, ekonomihantering i medlemsregistret, uppdatera hemsidan och 
facebook. 

Ansvara för adressregister, delar av innehåll och koordinera tidningen Tandsköterskan. 

Vara kontaktperson till medlemmar och övriga samarbetspartners via möten, telefon och 
övriga sociala medier.  

Delta i möjligaste mån vid möten där STF är inbjudna/kallade. 

Kontaktperson till samtliga tandsköterskeutbildningar i landet.  

Utveckla informationsmaterial.  

Koordinera den årliga yrkeskonferensen för samtliga tandsköterskor och koordinera RS för 
samtliga ombud. 

 



 

 

Ekonomi  

Den löpande bokföringen och betalning av fakturor sköts av kassören Karin Udén samt 
expeditionen. Revisionen av moderförbundet STF:s verksamhet har genomförts av 
auktoriserad redovisningskonsult och av förbundets utsedda interna revisorer. Förbundet är 
momsredovisningsskyldig och skyldiga att betala skatt på den eventuella vinst som uppstår i 
samband med yrkeskonferensen. 

 

Medlemsantalet 

Den sista december 2018 uppgår medlemsantalet till 1752  

Förbundet har åtta lokalföreningar och sex sektioner. Medlemsavgiften är 500 kr per år. 
Pensionärer betalar 250 kr per år och studerande 100 kr under studietiden. 

 

Verksamheten 

Stadgarna säger: 

Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) har till ändamål att som yrkesorganisation väcka och 
upprätthålla samhörighetskänslan inom yrkeskåren. Förbundet har dessutom till ändamål att 
arbeta för medlemmarnas yrkesutbildning och bevaka deras sociala och intellektuella 
intressen. För att uppfylla målsättningen ska förbundet inom organisationen informera om alla 
frågor som kan ha betydelse för medlemmarnas yrkesroll. Man ska också samarbeta med 
andra yrkesgrupper och berörda fackliga organisationer. 

Styrelsen förhåller sig till stadgarna och det vi beslutar på RS när vi gör verksamhetsplanen 
för året. Vi delger alla medlemmar allt vi gör via vår egna tidning, hemsidan och på 
Facebook. 

 

 

 

 



 

Uppdragen har varit följande: 

 

Almedalen, vecka 27. En representant från lokalföreningen på Gotland deltog i seminarium 
om tandvårdsutredningen i jämlik tandhälsa. 

Barntandvårdsdagarna, inbjudna av ordförande i Svenska Pedodontiföreningen En 
representant från styrelsen deltog i Ronneby i september. 

Certifiering, STF arbetar för en certifiering av de nyutbildade tandsköterskorna. 

Digitala nyhetsbrev, har fungerat bättre under detta år, då flera medlemmar har uppdaterat 
sina mejladresser. Fyra digitala nyhetsbrev har distribuerats under året. 

Etiska nämndens arbete har utvecklats under året, med en spalt i tidningen Tandsköterskan 
som kallas ”fråga oss Om etik”. 

Facebook, fortsätter att öka i antal personer som gillar inläggen och sidan, närmare bestämt 
1023 personer.  

Fackförbund, vi skriver en debattartikel med Vision och Unionen om vikten av utbildade 
tandsköterskor och en uppmaning till ansvariga myndigheter och departement, där vi menar att 
patientsäkerheten måste säkerställas. 

Hemsidan, är uppskattad efter den stora förändringen som gjordes förra året med bland annat 
nyhetsflöde varje dag.  

IVO har haft två dialog forummöten, där vi har deltagit. 

KSAN Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor, Leena Hareke, 
ordförande i KSAN, erbjuder deras föreläsningar vid STF:s lokalföreningsmöten under 2019. 
De tycker att vårt förbund har den största kontaktytan av väldigt många organisationer som 
dom samverkar med och att vi har en väldigt positiv stämning på vår konferens som smittar. 

Odontologiska riksstämman var i Göteborg detta år. Styrelsen beslöt att inte närvara då 
ekonomin fortfarande inte är stabil. 

Regeringsuppdrag där vi medverkar: jämlik tandhälsa, pilotenkät till tandvårdspatienter, 
samverkan tandvård, hälsa och sjukvård. 

Remisser som vi har besvarat: 
Möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet. 
Angående ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. 

Socialstyrelsen, uppdrag där vi deltar: ökad tillgänglighet i barnhälsovården, revidering av 
nationella riktlinjerna för vuxentandvård. 



 

 

Tandhygienistdagarna var i Visby och där deltog en representant från styrelsen, efter 
inbjudan från tandhygienistföreningen. 

Tandvård mot tobak där har vi deltagit via telefonmöten. 

Tidningen Tandsköterskan den ger vi ut fyra gånger per år och upplagan är 8000 exemplar. 

TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och 
omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten inbjuder aktörerna på tandvårdsområdet till dialog. Syftet 
med mötena är att myndigheterna och företrädare för olika delar av tandvården tillsammans ska 
diskutera viktiga och aktuella frågor inom tandvården. STF är inbjudna vid varje sammankomst. 

Utbildning  

STF har tillsammans med svenska tandläkarförbundets nordöstra kursnämnd startat Oral 
protetikfortbildning på tre terminer. 

Vi har haft flera möten under året med MYH och yrkeshögskoleutbildningarna. Bland annat 
med MYH:s omvärldsanalytiker, deras handläggare i tandvårdsutbildningen och chefsjuristen 
för rättsenheten. 

Utbildarna, för närvarande finns det 17 aktörer på 31 olika orter. Vi träffade de i Göteborg 
under våren. 

 

Svenska Tandsköterskeförbundet 

Kvissleby 18 12 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


