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Verksamhetsberättelsen 2020. 
 
Året startade som vanligt med STF:s yrkeskonferens, vi hade färre deltagare än föregående år.   
Utvärderingen gav yrkeskonferensen högsta betyg, vilket känns härligt. 
 
Vi fortsätter utveckla de sociala medierna och ger fortfarande ut åtta digitala nyhetsbrev till 
alla medlemmar samt två utgivningstillfällen av vår tidning Tandsköterskan i 8000 exemplar. 
Hemsidan har cirka 6000 besökare varje månad. 
Facebook fortsätter också öka med gillande och följare varje månad. 
Etiska nämnden har ett stående inslag i både tidningen och i nyhetsbreven. 
Under årets andra hälft utvecklade vi ett väldigt uppskattat Quiz som gav oss nya medlemmar. 
 
Certifieringarna fortsätter och vi utvecklade även dessa med att alla som har en äldre adekvat 
utbildning med ett examensbevis utfärdat av en myndighet har kunnat söka.  
 
Så långt har det mesta varit som vanligt men i februari/mars kommer pandemin och det 
kommer att påverka vårt förbund, STF.  
 
STF styrelse valde att genomföra RS via mejlkonversation med alla ombud för 
lokalföreningarna och sektionerna. Det kändes lite opersonligt men det fungerade ändå och 
mötet kunde avsluta föregående år och starta upp 2020. Där valdes en ny suppleant in. 
 
Under våren kom flera videokonferensverktyg som underlättar möten och STF har deltagit i 
olika videokonferenser via Teams och ZOOM.  
 
STF styrelse är stolta över att ha deltagit i ännu ett förbättringsarbete runt utbildningen. Nya 
nationella föreskrifter gäller från 1 april 2020. Via riksrevisionen som genomför en 
granskning av yrkeshögskolan har vi även fått möjlighet att svara på hur vi upplever 
effektivitet och styrning av yrkeshögskolan. 
 
STF har haft flera teams möten med fackförbunden under året och där är vi helt överens om 
att alla tandsköterskor ska ha en adekvat utbildning. Tillsammans skrev vi ett upprop om detta 
som efter pressreleasen publicerades i Altinget.se, vilket är en ansedd politiskt oberoende 
nättidning som bevakar politik i Sverige och EU.  
 
 
 
STF styrelse lämnar året med stolthet och fortsätter arbetet i samma anda nästa år. 
 
Marie Udén, Förbundsordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet 



 

 

Styrelsens sammankomster  

Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under året. 

Representantskapet (RS) hölls via mejlkonversation. 

Verksamhetsplaneringskonferensen hade förbundsstyrelsen via Messenger. 

 

Styrelsens sammansättning 

2020 01 01 – 2020 03 27  

Ordförande, Marie Udén, Sundsvall. 

Kassör, Karin Udén, Sundsvall. 

Sekreterare, Annika Wahlström, Göteborg. 

Vice ordförande, Mary-Grace Sabado, Stockholm. 

Vice sekreterare, Marita Fager, Kolmården 

Vice kassör Monalill Hulander, Jönköping 

Suppleant, Erja Anttonen, Norrköping. 

2020 03 27 – 2020 12 31. 

Ordförande, Marie Udén, Sundsvall. 

Kassör, Karin Udén, Sundsvall. 

Sekreterare, Annika Wahlström, Göteborg. 

Vice ordförande, Mary-Grace Sababo, Stockholm. 

Vice sekreterare, Marita Fager, Kolmården. 

Suppleant, Merja Fehler, Stockholm. 

 

 

 

 

 



 

Revisorer och revisorssuppleant 

Förbundets auktoriserade redovisningskonsult, Marie Andersson, Ess2. 

Interna revisorer,  

2020 01 01 -2020 03 27 Ulla Nööjd och Annica Wiesler-Sten. 

2020 03 27 – 2020 12 31 Carin Jakobsson och Lena Berglund 

Suppleanter, Agneta Boström och Lena Jonsson. 

 

Valberedning 

Valberedning, Monalill Hulander, Katarina Löwenbeck och Marita Lefvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Etiska nämnden 

Nämndens sammansättning 2020 01 01 – 20 03 27. 

Monalill Hulander, Jönköping och Monica Björkman, Malmö. 

2020 03 27 – 2020 12 31 

Katarina Löwenbeck, Göteborg, Mary-Grace Sabado, Stockholm och Monika 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 

Dan Wallander är redaktör från Content Avenue. Annika Wahlström är ansvarig utgivare för 
Svenska tandsköterskeförbundet. Svenska Tandsköterskeförbundet sköter annonsförsäljning. 
Content Avenue sköter layout, text och utskick. Kontaktpersoner från STF:s styrelsen är 
Annika Wahlström, Karin Udén och Marie Udén. Medlemmar som ingår i redaktionsrådet, är 
Katarina Löwenbeck, de träffas fyra gånger per år. 

Expeditionen 

Förbundet har en anställd verksamhetskoordinator, 100%, på expeditionen, 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. 

Försäljning av annonser till Tandsköterskan, Nyhetsbreven och Hemsidan. 

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, sköta fakturering, 
anmälningshemsidan och ta emot anmälningarna. Koordinera RS för samtliga ombud. 



Hantera certifieringsansökningarna. 

 

 

Ekonomi  

Den löpande bokföringen och betalning av fakturor sköts av expeditionen samt kassören 
Karin Udén. 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 2020 uppgår medlemsantalet till 1721 vilket är en minskning från 
föregående år men vi har fått 237 nya medlemmar. De äldre som går i pension går ur 
förbundet och de nyutexaminerade går med bland annat för att kunna söka certifiering. 

Förbundet har sju lokalföreningar och sex sektioner. Medlemsavgiften är densamma sedan 
2008, 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 egen tidning, nyhetsbrev, hemsidan och 
på Facebook. 

 

 

 



 

Under året har det här hänt: 

 

Almedalen, det evenemanget blev inställt men STF deltog i september, digitalt via Tandvård 
mot tobak. 

 

Certifiering, STF har certifierat 134 tandsköterskor under året. 

 

Digitala nyhetsbrev, fungerar bättre och bättre när de flesta uppdaterar sina mejladresser 
kontinuerligt. 

 

Etiska nämndens har fått väldigt många ärenden under Corona pandemin. 

 

Facebook, fortsätter att öka i antal personer som gillar inläggen och sidan, närmare bestämt 
1316 personer.  

 

Fackförbund under året har vi haft kontinuerliga möten med Vision och Unionen. Diskussionerna 
har handlat om vikten av utbildade tandsköterskor, ingångslöner, lönespridning och pandemin. Vi har 
fått en gemensam skrivelse publicerad. 

 

Hemsidan, uppdateras kontinuerligt och har 6000 besökare per månad. 

 

Höstinspirationsdagar i år blev inställda på grund av pandemin. 

 

IVO har haft ett digitalt möte där vi deltog. 

 

Odontologiska riksstämman blev annorlunda. Den blev digital och vi deltog via Tandvård 
mot tobak med en film från region Västernorrland om Tobaksfri duo. 

 

Regeringsuppdrag Jämlik tandvård pågår men vi har inte haft några möten detta år. 



 

Remisser som vi har besvarat detta år väldigt många, 23 till antalet. 
 
 
RS, representantskapet genomfördes via mejlkonversation. 
 

 
Socialstyrelsen, STF har skickat ett brev till socialministern angående vem som ska ansvara 
för att utbildningen fortsätter utvecklas. 

 

Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens, hölls i Stockholm på Clarion Hotel 
Sign och hade ämnet Barnen- Framtiden- Världen. 

 

Tandvård mot tobak har vi även detta år deltagit via telefonmöten. Samarbete med 
tandsköterska Inger Eriksson som jobbar deltid med Tobaksfri duo.  

 

Tidningen Tandsköterskan den ger vi ut två 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 deltog under hösten i ett digitalt möte. 

 

Utbildning  

Under detta år har STF förslag varit ute på remiss via MYH och nya nationella föreskrifter 
började gälla från 1 april.  

Utbildningen finns på 17 orter och har 7 anordnarföretag. 

 

Utbildarna, vår årliga träff blev inställd. Vi har haft mejl och telefonkontakt med de flesta. 

 

Svenska Tandsköterskeförbundet 

Kvissleby 2020 12 31 

 

 

 


