
TJÄNSTETANDLÄKARNA
Föreningen för alla anställda tandläkare



Vår styrelse på central nivå
Chaim Zlotnik (ordförande), Carina Bergman, Lena Rignell, Urban Alsenmyr, Gunilla Carlsson (vice ordförande) och Isabel Brundin. Vi är alla 
yrkesverksamma tandläkare med insikt i hur olika beslut som tas påverkar oss i vårt arbete. Vi tar gärna del av dina synpunkter.



Det här är Tjänstetandläkarna
Tjänstetandläkarna är en facklig organisation för alla anställda tandläkare i Sverige. Vår verksamhet 
innebär att vi i stort och smått bevakar allt som påverkar våra medlemmars vardag i arbetet.

Några av de viktiga frågor som vi arbetar med är förhandling om lön och arbetsvillkor, tecknande 
av kollektivavtal, arbetsmiljörelaterade frågor, stöd och hjälp till enskilda, rättsskydd och 
opinionsbildning i tandvårdspolitiska frågor.

En förening med anrik historia
Redan i mitten på 1800-talet började ett antal tandläkare i Sverige att organisera sig i syfte 
att vara med och påverka det som berör det egna yrket. Möjligheten att påverka är det som 
till stor del även idag gör att tandläkarna i hög grad fortsätter att sluta sig samman. I sin 
nuvarande form har Tjänste tandläkarna funnits sedan 1990. Innan det ingick föreningen i 
Sveriges Tandläkarförbund som vi fortfarande har ett starkt samarbete med. Tillsammans med 
Tandläkarförbundet, som hanterar de odontoligiska yrkesrelaterade frågorna, är vi en komplett 
företrädare för alla anställda tandläkare.



Vad innebär det att vara medlem?
Att vara medlem i Tjänstetandläkarna innebär att man är med och bevakar sitt eget och tandläkarnas 
intressen både ur ett övergripande perspektiv men också ur ett individperspektiv.

Det enskilda stödet
Att vara medlem hos oss kan liknas vid att teckna en försäkring. Händer det dig något som påverkar 
din anställning så får du stöd och hjälp att reda ut situationen. Vår erfarenhet är att det både kan vara 
svårt att veta vad man som arbetstagare kan kräva av sin arbetsgivare och vilka skyldigheter man har. 
Förutom den hjälp vi erbjuder vid en eventuell tvist kan du också få rådgivning i allt som gäller din 
anställning, t.ex. om ersättningar, anställningsavtal, sjukskrivning eller pension.



Anna Temecka, Blekinge:

”Att kunna stödja och att få stöd är skönt. Att träffa människor, lyssna 
och prata är den enklaste vägen till att se bättre på saker och ting.”



Medlemskapet i ett större perspektiv
Det är mycket som påverkar tandläkarnas arbete och vi för kontinuerligt samtal med 
representanter för arbetsgivare, politiker, myndigheter och andra tandvårdsorganisationer om 
sådant som berör våra medlemmars anställningar.

Tjänstetandläkarna är medlem i Sveriges Tandläkarförbund, den odontologiska professionens 
organisation. Tandläkarförbundet bevakar frågor relaterade till tandläkarnas yrkesutövning och 
som enskild medlem i Tjänstetandläkarna tar du automatiskt del av allt förbundet erbjuder, t.ex. 
Tandläkartidningen, rabatterade kurser, billigare inträde till den Odontologiska Riksstämman, 
omvärldsbevakning, Kamrathjälpen.

Genom Tandläkarförbundet är våra medlemmar också anslutna till Saco, Sveriges akademikers 
central organisation. Saco består av 22 fack- och yrkesförbund och driver specifika utbildnings- 
och professionsfrågor utifrån akademikers intressen. Tillsammans med ett stort antal förbund 
inom Saco samverkar Tjänstetandläkarna i förhandlingsfrågor.

Att vara medlem i Tjänstetandläkarna innebär alltså att man ingår i ett större sammanhang där vi 
fortlöpande arbetar med sådant som påverkar våra medlemmars vardag.



Eine Ståhl, Jönköping:

”I mitt fackliga engagemang fungerar 
jag ofta som stöd och bollplank för 
medlemmarna när det behövs.”

Bita Ghorani, Stockholm:

”Ensam är inte stark! Tillsammans kan vi påverka våra arbetsvillkor 
och löner. Samtidigt som vi får hjälp när vi som mest behöver det.”



Kerstin Gyllensvärd, Kronoberg:

 ”Att vara med i Tjänstetandläkarna 
är ett otroligt bra skyddsnät för oss 
på arbetsplatsen i fall något skulle 
hända. En annan del som man kanske 
inte pratar så ofta om, är alla de 
försäkringar och andra förmåner som 
finns för medlemmarna.”

Noushin Danesh, VG Söder:

”Skulle jag råka ut för att bli 
anmäld av en patient känner jag 
en trygghet i att jag kan få hjälp 
och stöttning av facket.”

Alexandra Ioannidis, Blekinge

Petronella Stam, Dalarna:

”Att engagera sig innebär att kunna påverka. 
Dessutom får jag chansen att gå nyttiga kurser och 
träffa kollegor från övriga Sverige.”



Lokal förankring
Vårt arbete bedrivs till stor del av förtroendevalda medlemmar på lokal och central nivå. De är 
själva verksamma som tandläkare och finns där medlemmarna arbetar. Genom dem är vi ständigt 
närvarande och får på så sätt veta vad som är på gång på arbetsplatserna. Våra lokalavdelningar 
sköter i princip alla förhandlingar och samverkar med arbets givarna på lokal nivå medan den 
centrala styrelsen har en mer övergripande roll.

Ju fler vi är desto starkare blir vi
Idag är de flesta av landets anställda tandläkare med i Tjänstetandläkarna vilket har stor betydelse 
i samtal med andra parter. Tillsammans bildar vi en stark röst som många lyssnar till. Det kanske 
låter självklart, men ju fler vi är, desto större tyngd får våra åsikter.

Din röst är viktig!
Medlemmarna är grunden för hela vår verksamhet och därför är dessa de viktigaste vi har.

Vill du själv vara med och påverka finns det goda möjligheter att göra det. Korta beslutsvägar 
och stark lokal anknytning gör att det är enkelt att få sin röst hörd i föreningen. I våra lokala 
avdelningar finns det möjlighet att vara med och påverka. Det kan du göra genom att t.ex. delta 
i medlemsträffar, vara klinikombud, skyddsombud eller som ledamot i den lokala styrelsen. På så 
sätt kan den som är intresserad verka för att tandläkarnas arbetsvillkor ska vara så bra som möjligt.



Vanliga frågor om medlemskapet
Jag är anställd på en privat klinik, är det verkligen någon 
idé för mig att vara med i facket?

Tjänstetandläkarna är den fackliga organisationen för alla anställda tandläkare, oavsett om du är 
anställd i den privata eller offentliga sektorn. Alla medlemmar har rätt till samma stöd och hjälp, 
men ibland kan frågorna hanteras olika beroende på var du är anställd. Den som är anställd inom 
landstingen ska kontakta den lokala fackliga företrädaren vid problem. Den som är anställd inom 
den privata sektorn ska ta direkt kontakt med Tjänstetandläkarnas kansli om något problem har 
uppstått. Vi hjälper dig med allt som kan uppstå i din relation till arbetsgivaren oavsett var du är 
anställd. 

I min anställning inom folktandvården får den som inte är medlem i facket 
samma anställningsförmåner som de som är medlemmar, då finns väl ingen 
anledning att vara med?

Att det är på det här sättet beror på att arbetsgivaren även låter de anställda som inte är fackligt 
anslutna omfattas av de kollektivavtal som Tjänstetandläkarna tecknat med arbetsgivaren. Därmed 
får de också del av de förmåner som förhandlats fram i avtalet. I det här sammanhanget är det 
väldigt viktigt att komma ihåg att det är tack vare Tjänstetandläkarna och föreningens medlemmar 
som kollektivavtalet finns. Det är också viktigt att inse att det bedrivs ett omfattande arbete ”i 
kulisserna” av de fackliga förtroendevalda vid t.ex. förhandlingar som rör lön, anställnings villkor 
och arbetsmiljöfrågor. Utan Tjänstetandläkarna skulle inget av det här arbetet ske och inga avtal 
skulle tecknas.



Urban Alsenmyr, Sörmland:

”Vi som enskilda arbetstagare kan ibland råka 
illa ut och behöver stöd som kan balansera upp 
arbetsgivarsidan. När mycket är bra är det lätt att 
glömma bort att det finns avigsidor också.”

Ulrika Rebhan, Stockholm:

”Som ensam individ har man svårt att påverka 
en så stor arbetsgivare som folktandvården ändå 
är. Ju fler vi är som arbetar mot samma mål 
desto mindre kan arbetsgivaren ignorera oss.”



Malin Karlsson, Uppsala:

”För mig är det självklart att vara medlem i Tjänstetandläkarna. Föreningen jobbar för att vi som är 
anställda tandläkare ska ha så bra arbetsmiljö och anställningsvillkor som möjligt. Om jag blir sjuk, 
arbetsskadad eller kommer i konflikt med min arbetsgivare kan jag lita på att jag får professionell hjälp 
från Tjänstetandläkarna.”



Vanliga frågor om medlemskapet
Jag har varit med i så många år och aldrig behövt facket, 
varför ska jag fortsätta vara med?

Även om du i vardagens jäkt och stress inte tänker på det så får du hela tiden del av det fackliga 
arbete som bedrivs. Som facklig organisation arbetar vi på alla nivåer för att kunna vara med 
och påverka dels det som rör tandvården och dels det som rör arbetslivet i stort. Detta sker via 
kontakter med många aktörer som t.ex. berörda myndigheter och departement, arbetsgivare och 
politiska partier.

Att inte ha behövt utnyttja Tjänstetandläkarna för att driva ett enskilt ärende är något att vara glad 
över. Att hamna i en sådan situation är ju av naturliga skäl jobbigt och ofta mycket påfrestande för 
den enskilde. Däremot kan det vara en trygghet att veta att du i en sådan situation kan vända dig 
till Tjänstetandläkarna istället för att t.ex. behöva kontakta en advokat. Att du hittills i ditt yrkesliv 
inte behövt fackets hjälp är ju tyvärr inte samma sak som att det aldrig kommer att uppstå något 
problem. 

Det är också viktigt att veta att Tjänstetandläkarna bara hjälper till vid problem som uppstått 
under tiden som du varit medlem. Vi har också en karenstid under de tre första månaderna som 
medlem vilket innebär att man inte är berättigad hjälp om ett problem skulle uppstå just då. Det 
är naturligtvis möjligt att bli medlem när ett problem har uppstått men det är inte möjligt att få 
hjälp med just det problemet. Här kan Tjänstetandläkarna liknas vid en vanlig försäkring, det är inte 
möjligt att teckna en försäkring på huset när det redan brinner.



Tio skäl att vara med i Tjänstetandläkarna

1. Försäkra dig om hjälp. Om det händer något som försämrar din 
arbetssituation hjälper vi dig.

2. Bevaka dina arbetsrelaterade intressen. Genom att organisera 
dig medverkar du till att Tjänstetandläkarna kan tillvarata 
tandläkarnas intressen.

3. Bidra till den kollektiva styrkan. Ju fler vi är desto starkare blir 
vi och vi får på så sätt större gehör.

4. Få bra arbetsvillkor. Vi ger dig rådgivning i allt från t.ex. löne-
utveckling till frågor om arbetsmiljö så att du kan arbeta under 
bra villkor. Exempel på områden som vi ger rådgivning inom:

• Lön och annan ersättning
• Anställningsvillkor Arbetstid
• Semester
• Pension
• Föräldraledighet
• Sjukskrivning
• Arbetsmiljö
• Arbetsmarknad
• Tjänstledighet 

5. Få hjälp i odontologiska ansvarsfrågor. Blir du anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hjälper vi dig att 
hantera anmälan.

6. Få rättsskydd i arbetstvister. Skulle du hamna i en tvist ger vi 
juridiskt stöd.

7. Få råd och stöd i sjuk- och arbetsskadefrågor. Skulle du råka ut 
för en arbetsskada eller bli sjukskriven hjälper vi dig att hantera 
situationen.

8. Utöka ditt nätverk. Du blir inbjuden till medlemsaktiviteter och 
nätverksträffar.

9. Ta del av ett antal medlemsförmåner som vi tagit fram 
för att skapa mervärde för medlemmarna. T.ex. har du 
möjlighet att hyra föreningens fritidslägenheter, att teckna 
förmånliga försäkringar och få rabatter på olika produkter. 
Bland annat ingår prenumerationen på Tandläkartidningen i 
medlemsavgiften.

10. Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och tillhörighet 
i Saco. Genom medlemskap i Tjänstetandläkarna ansluts du 
även till Tandläkarförbundet, den odontologiska professionens 
organisation och Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

För dig som också är medlem i aea (Akademikernas a-kassa) ingår en 
kompletterande inkomstförsäkring i medlemskapet. Den gör en stor 
ekonomisk skillnad vid eventuell arbetslöshet. 



Sara Fransson, Örebro:

”Att vara fackligt ansluten innebär en möjlighet 
att kunna påverka mina arbetsvillkor och är en 
trygghet om något problem skulle uppstå i min 
anställning.”

Det finns fler än 4000 skäl att vara med i Tjänstetandläkarna. Gör som de flesta av dina 
kolleger, anmäl dig som medlem på www.tjanstetandlakarna.se



Tjänstetandläkarna 

Bredgränd 5 

111 30 Stockholm

Tel: 08-54 51 59 80 

E-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se 

Hemsida: www.tjanstetandlakarna.se


