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Verksamhetsberättelsen 2019. 
 
Det har åter igen varit ett händelserikt år för yrkesförbundet. 
 
 
Detta års yrkeskonferens var nära att slå rekord i deltagarantal, vi blev 350 deltagare. 
 
Vid RS klev Erja Anttonen av som ordförande och Marie Udén blev vald till 
förbundsordförande. 
 
STF har utvecklat de sociala medierna och numera ger vi 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. 
 
Den största händelsen är nog Certifieringarna som vi startade med under senare delen året. De 
som har den senaste utbildningen med 325 YH poäng kunde ansöka om intyg och brosch. Vi 
fick 41 ansökningar under hösten. 
 
STF medverkar i de regeringsuppdrag där vi är inbjudna. 
STF har haft möten med Socialstyrelsen angående vår utbildning om vem ansvaret ligger på, 
är det vi i det ideella yrkesförbundet som ansvarar för att utbildningen utvecklas? 
 
STF har deltagit vid fackförbundens nätverksträffar. Vi har utvecklat ett samarbete med båda 
fackförbunden och en skrift om bland annat outbildade tandsköterskor och patientsäkerheten. 
 
I oktober erbjöd vi medlemmarna till Höstinspirationsdagar i Sunne med föreläsare och spa, 
ett lyckat koncept som vi fortsätter med. 
 
Styrelsen i STF arbetar med att synas i så många forum vi kan för att lyfta fram 
tandsköterskans arbete som en väldigt viktig roll i tandvårdsteamet.  
 
 
Marie Udén 
Förbundsordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet 



 

 

Styrelsens sammankomster  

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året. 

Representantskapet (RS) hölls på Hotel C i Stockholm lördag den 23 mars. 

Verksamhetsplaneringskonferensen hade förbundsstyrelsen i Stockholm  

fredag den 26 till söndag den 28 april. 

 

Styrelsens sammansättning 

2019 01 01 – 2019 03 23  

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. 

2019 03 23 – 2019 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 

Vice kassör, Monalill Hulander, Jönköping 

Suppleant, Erja Anttonen, Norrköping 

 

 

 



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 2019 01 01 – 2019 03 23 samt 2019 03 23 – 2019 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 

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 tillsammans med Annika Wahlström och 
Dan Wallander från Content Avenue. 

 

Expeditionen 

Förbundet har en anställd verksamhetskoordinator på kontoret, 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 och Nyhetsbreven. 

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. 

Förbundet har även fått hjälp av Tandsköterskestudent IdaVågberg en dag i veckan. 

Hantera certifieringsansökningarna. 



 

 

 

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 2019 uppgår medlemsantalet till 1809 

Förbundet har sju 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 egen tidning, nyhetsbrev, hemsidan och 
på Facebook. 

 

 

 



 

Under året har det här hänt: 

 

Almedalen, vecka 27. Två representanter från Svenska Tandsköterskeförbundet deltog i 
”Runda bordet samtal” med Privattandläkarna. Vi deltog vid alla seminarier om tandvård där 
vi blivit inbjudna. 

 

Barntandvårdsdagarna, inbjudna av ordförande i Svenska Pedodontiföreningen tyvärr hade 
ingen av oss möjlighet att närvara, denna gång i Borås. 

 

Certifiering, STF är nu klar och vi har hanterat de första ansökningarna. 

 

Digitala nyhetsbrev, har fungerat bättre under detta år, då flera medlemmar har uppdaterat 
sina mejladresser. Åtta 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”. Även ett stående inslag i nyhetsbreven. 

 

Facebook, fortsätter att öka i antal personer som gillar inläggen och sidan, närmare bestämt 
1272 personer.  

 

Fackförbund vi har deltagit i Vision och Unionens tandvårdsträffar i mars. Vi har även deltagit i 
Norge och deras Landsmöte 2019, ThsF Tannhelsesekreteranas Förbund. STF har haft möte med 
Unionen samt Vision efter förfrågan från våra medlemmar. 

 

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

 

Höstinspirationsdagar STF hade sin första höstträff i Sunne, Selma Lagerlöf SPA, där 
föreläste Leena Haraké från KSAN, Carin Jakobsson från Svensk förening för Vårdhygien 
samt Sonia Elvstål, Inspirationsföreläsare. 

 



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

 

Odontologiska riksstämman var i Stockholm detta år. Delar av styrelsen har funnits på plats 
dock ej med egen monter. STF föreläste om tandsköterskans roll i tobaksprevention. 
Tandläkarförbundet Louise Ericson föreläste om tandsköterskans historia, fyra föreläsningar, 
och STF var bland annat närvarande med tidningen Tandsköterskan. 

 

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

 

Remisser som vi har besvarat: 
 
Rengöring desinfektion sterilisering 
Patientdelaktighet 
Förbrukningsartiklar inom sjukvården 
Anestesi respiratorutrustning 
Kvalitetsledning och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för 
medicinteknik 
 
RS, representantskapet där gavs förslaget att bjuda in sektionerna och dess ledamöter till ett 
möte med STF innan RS. Tanken var då att vi sågs vid detta tillfälle, då vi alla är samlade, 
istället för sektionsmötet. Detta blev tyvärr ej av då 80 % av sektionerna tackade nej till detta. 
 
Skolverkets Konferens Kvalitet i yrkesutbildning – Så jobbar vi idag, så jobbar vi imorgon i 
Västerås, där deltog en representant från styrelsen. 

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

 

Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens, hölls i Stockholm på Clarion Hotel 
Sign och hade ämnet Arbetsglädje, vi firade 10 års jubileum.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

Tandvård mot tobak där har vi deltagit via telefonmöten. Samarbete med tandsköterska 
Inger Eriksson som jobbar deltid med Tobaksfri duo. STF har även föreläst under den 
nationella yrkeskonferensen om tobaksprevention i Stockholm som var i mars och under 
odontologiska riksstämman i november 

 

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 är inbjudna vid varje sammankomst. 

 

Utbildning  

Vi har under året fortsatt haft samverkan med MYH. Vi har skickat in förslag om att öka 
poäng/tid i vissa ämnen samt vad är en tandsköterskas arbetsuppgifter inom tandvårdsteamet. 

Examen av Oral protetikutbildningen, vårt gemensamma projekt med Tandläkarförbundet. 

 

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

 

Svenska Tandsköterskeförbundet 

Kungälv 2019 12 31 

 

 



 

 


