STHF:s styrelseprotokoll nr 1 2020
Plats: SRAT:s kansli Malmskillnadsgatan 48
Datum: 3–4 januari
Närvarande
Yvonne Nyblom
Ingela Jägestrand
Fouzieh Eliassy
Birgitta Jönsson
Monica Ringdahl
Marie Sand
Lena Munck
Christel Bridal
Sverker Jutvik
Hanna Adlerteg

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot § ej 1–5
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Informatör STHF§ 1-7,16-17
Förhandlare SRAT§ 12
Förhandlare SRAT§ 12
Förhandlare SRAT§ 12

§1
Öppnande
Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet.
§2
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
§3
Val av justerare och sekreterare
Jägestrand väljs att föra mötets protokoll.
Jönsson väljs att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
§4
Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 6 2019 läggs till handlingarna.

§5
Rapporter
a) Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsberättelse för 2019.
b) Påverkansarbete STHF/Seniorföreläsningar
Munck rapporterar från Seniorföreläsningar i Norrtälje. Fin respons.
Styrelsen för en diskussion angående framtida föreläsningar och föreläsare.
Ny föreläsning inbokad i Nacka den 24 februari.
c) Tobaksgruppen
Styrelsen tar del av minnesanteckningar från Katarzyna Swigon STHF:s representant i
Tobaksgruppen.
d) Svensk Samhällsodontologisk förening
Nyblom rapporterar om inbjudan till Konferens Nära Tandvård- Tandvårdens roll i en god och
nära vård i Stockholm den 22–23 april.
Styrelsen beslutar att Nyblom deltar.
e) Apoteket Hjärtat
Jägestrand rapporterar om kontakt med Apotek Hjärtat angående långsiktig
aktivitet för att förbättra barns tandhälsa. STHF:s styrelse har bidragit med synpunkter till
informationsfolder och intervjufrågor.
f) NCD
Munck rapporterar om inbjudan till NCD nätverksmöte den 3 mars. Styrelsen beslutar att Munck
deltar.
g) Avtal Hotell
Jägestrand rapporterar från möte den 11 december med Jennie Adamo Hotell C. Nytt hotellavtal
tecknat för 2020.
h) Almedalen
Styrelsen ger Nyblom och Jägestrand mandat att besluta om deltagande i Almedalen 2020
beroende på programpunkter och inbjudningar av intresse för STHF.

§6
Rapporter departement och riksdag
Socialdepartementet
Nyblom rapporterar att STHF lämna remissyttrande på remiss Ds 2019:20
Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och
injektionsbehandlingar.
Nyblom rapporterar att STHF lämnat remissyttrande Komplementär och alternativ medicin
och vård. SOU 2019:28
Remissyttranden finns publicerat på
www.tandhygienistforening.se/Remisser

Nyblom rapporterar att möte på socialdepartementet den 14 januari med anledning av remiss
Ds 2019:20 ställdes in.
Nytt möte inbokat den 10 februari.
Nyblom rapporterar om inbjudan till möte referensgrupp ”Utredningen om jämlik tandhälsa”
med anledning av Tandvårdsutredningens tilläggsdirektiv.
Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att föreslå förbättringar av de särskilda
tandvårdsstöd som regionerna står för, samt det särskilda statliga tandvårdsstödet (STB). Syftet
är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa
patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom. Översynen ska ske av
den tillsatta tandvårdsutredningen, vars utredningstid förlängs med ett år. Hela utredningens
arbete ska redovisas senast den 1 mars 2021
Nyblom, Eliassy och Hed Rann deltar den 17 respektive den 19 mars.
§7
Rapport myndigheter
SIS Swedish Standards Institute
Ringdahl rapporterar om avstämning och ev. framtida kontakt med SIS angående i SIS/TK
572,599 TK 327 då SKA-rådet ej längre har möjlighet att finansiera projektavgift för STHF.
Socialstyrelsen
Pilotenkät
Sand rapporterar från kontakt med Socialstyrelsen gällande Pilotenkät frågeställningar kopplade
till Tandpriskollen.
TLV
Tandpriskollen
Nyblom rapporterar från möte på TLV den 31 januari angående Tandpriskollen som lanseras den
3 februari. Tandpriskollen bygger på redan inrapporterade data till Försäkringskassan för all
tandvård som utförs inom ramen för högkostnadsskyddet. Det som redovisas är medianpriset av
de priser som patienter faktiskt betalat. I tjänsten kan jämförelsen göras på tre nivåer.
Nyblom rapporterar om inbjudan till TLV den 5 februari
TLV håller på att bereda ändringar i föreskrifterna om statligt tandvårdsstöd 2021.
Styrelsen beslutar att Nyblom och Sand deltar.
§8
Rekrytering
Jägestrand rapporterar att medlemsstatistik per den 30 december är utsänd.
Styrelsen för en diskussion angående medlemsutveckling under senaste kongressperioden och
förväntad framtida utveckling.
Jägestrand rapporterar om inbjudan till Inspirationsdag Umeå den 12 februari. STHF deltar med
lokal representant
Jägestrand rapporterar att STHF deltar på Arbetsmarknadsdag på KI den 18 februari.
Backlund o Jägestrand representerar STHF.

§9
Rapport Lokalföreningar/Sveriges TandhygienistFöretagare/Nätverk
Jägestrand rapporterar från kontakt gällande nybildning av lokalförening Örebro.
Sand rapporterar från kontakt med lokalförening Gävleborg.
Ringdahl rapporterar om kontakt med lokalförening Skaraborg.
Sand rapporterar från Sveriges TandhygienistFöretagare kurs i parodontologi på Skepparholmen
24–25 januari
Sand rapporterar från kontakt med Sveriges TandhygienistFöretagare
Ringdahl rapporterar om bildandet av Nätverk för Tandhygienister verksamma inom pedodonti.
Styrelsen för en diskussion angående behov och förutsättningar för nätverksträffar.
§ 10
Utbildning, Forskning- och Yrkesfrågor
Eliassy, Jönsson och Nyblom rapporterar från workshop på SRAT:s kansli den 27 januari angående
förslag till specialistordning för tandhygienister. Styrelsen för en diskussion angående förslaget.
Styrelsen tar del av påbörjat utkast till Kompetensbeskrivning för leg tandhygienist.
§ 11
Budget
Jägestrand presenterar förslag till budget 2020–2022.
Styrelsen beslutar att fastställa stipendiesumman till 25 000 kr för Sveriges
TandhygienistFörenings stipendium till Sture Nymans minne.
§ 12
Aktuella Förhandlingsfrågor
Presentation av ny förhandlare SRAT Hanna Adlerteg
Adlerteg, Bridal och Jutvik rapporterarar om aktuella förhandlingar.
Jägestrand rapporterar från möte med Adlerteg, Bridahl, Jutvik och Silverryd den 21 januari.
§ 13
Privat och offentlig sektor
Nyblom rapporterar om fortsatt arbete gällande Patientnämnden. Sand inhämtar synpunkter och
intresse från Sveriges TandhygienisFöretagare.
Nyblom rapporterar om inbjudan till Team Tandvård- samverkansgrupp den 25 mars.
Styrelsen beslutar att Jägestrand deltar.
§ 14
Saco/SRAT
Nyblom rapporterar från möte med Mia Ax Organisationsutvecklare & karriärcoach SRAT,
gällande framtida utvecklingsarbete i STHF/SRAT
Eliassy rapporterar om uppdatering av Saco Framtidsutsikter.

§ 15
Internationellt arbete
Nyblom rapporterar att EDHF håller styrelsemöte i Zürich den 14–15 mars
Nyblom rapporterar om inplanerat möte med EDHF i Amsterdam den 18 februari gällande
förberedande möte som skall hållas i Stockholm den 4–5 mars med anledning av e- Learning
platform OHPT – Oral Health Professional Training
https://www.srat.se/Tandhygienistforening/tandhygienistyrket/webbaserad-fortbildning-fortandhygienister/
§ 16
THUSAB
Jägestrand rapporterar att THUSAB håller styrelsemöte den 13 februari.
Jägestrand och Munck rapporterar om planering och anmälningslänk till TandhygienistDagarna i
Göteborg 26–28 april
§ 17
TandhygienistTidningen/Marknadsråd
Nyblom rapporterar om ny chefredaktör Lena Munck till TandhygienistTidningen.
Munck rapporterar om nya medarbetare till TandhygienistTidningen Stina Oldmark layout och
Christer Johansson annonsansvarig
Munck rapporterar om förfrågan gällande annonsering på webbsidan. Styrelsen hänvisar till det
policydokument som finns idag gällande annonsering.
Möte med redaktionsrådet inbokat den 11 mars på Block Kontorshotell.
§ 18
Kongress
Jägestrand rapporterar att kongressinbjudan till lokalföreningar och Sveriges
TandhygienistFöretagare går ut v 8. Save the date utskickad v 2.
Nyblom och Jägestrand rapporterar om planering inför STHF:s kongress den 25–26 april.
Eliassy rapporterar om kontakt med valberedningen angående inrättande av nytt Chefsråd.
Styrelsen går igenom dokument kongresshandlingar.
§ 19
Övriga frågor
Mötestider inbokade
24 april Göteborg
4–5 juni Stockholm
17–19 augusti Marstrand
§ 20
Sammanträdet avslutas
Nyblom avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte äger rum den 1–2 april på SRAT:s kansli.
Vid protokollet
Ingela Jägestrand
Justering
Yvonne Nyblom Birgitta Jönsson

