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Ledare
Chaim Zlotnik

Ska friheten beskäras?
I SKRIVANDE STUND har de nationella 
riktlinjerna för tandvård kommit. 
Jag ser fram emot att borra ner mig 
i denna spännande materia. Det är 
bra att Socialstyrelsen har reviderat 
och kompletterat de riktlinjer som 
togs fram 2011. Samtidigt blir jag 
lite orolig över underrubriken då den 
markerar riktlinjernas syfte, ”stöd för 
styrning och ledning”. Då börjar jag 
fundera på i vilken utsträckning jag 
som legitimerad tandläkare är mot-
tagare jämfört med vårdgivaren eller 
andra beslutsfattare. 

Socialstyrelsen ska tillhandahålla 
metoder, tillvägagångssätt och model- 
ler för hur vi på bästa sätt ska kunna 
hantera tillstånd och diagnoser för 
att därigenom kunna arbeta på ett 
patientsäkert sätt i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Vi vill arbeta med kvalitet och strävar 
alltid mot att utföra så optimal vård 
som möjligt. 

Ibland sätter vi som behandlare 
vår prägel på terapival utifrån våra 
egna preferenser och erfarenheter. 
Självklart i samråd med patienterna. 
Det tillåts vi göra som självständiga 
behandlare med stöd av vår tandläkar-
legitimation. Här upplever jag att det 
börjar skava. Innebär de nya riktlin-
jerna att den frihet som jag hittills 
känt ska beskäras? 

SEDAN LÄNGE SER VI att många tandläkare 
hamnar i en miljö där utvecklingsmöj-
ligheterna och självbestämmandet är 

begränsat. Fortbildning och reflektion 
är något som får hanteras på fritiden. 
Enligt mitt förmenande är det arbets-
givarens uppgift att säkerställa att 
deras medarbetare hålls uppdaterade 
samt får möjlighet att utvecklas och 
arbeta med de senaste metoderna och 
materialen. 

VI VILL ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT baserat på 
den legitimation vi har men det 
kan uppstå en konflikt om vård-
givaren detaljstyr i allt för hög 
utsträckning. Det må vara kost-
nadseffektivt och tryggt att 
någon annan leder och fördelar 
det odontologiska arbetet men 
jag anser inte att den akade-
miska utbildning som jag har 
stimuleras i en sådan miljö. 
Det vore olyckligt om arbets-
givare eller andra beslutsfat-
tare uttrycker en äganderätt 
eller ett tolkningsföreträde 
över dessa riktlinjer.

DET FINNS EN KRAFT och ett stort 
kunnande hos tandläkarna i 
Sverige idag och den kan man 
sannolikt ta tillvara om man 
låter dessa ta del av varandras 
kompetens på olika sätt. Jag 
förväntar mig att vårdgivare 
och andra beslutsfattare under-
lättar och uppmuntrar diskus-
sion och samtal bland de verk-
samma tandläkarna kring givna 
riktlinjer.

» Fortbildning och reflektion är något  
som får hanteras på fritiden. 



4 #3 • 2021  TT kanalen

Resultatet av årets löneförhandlingar visar 
en splittrad bild mellan olika regioner. 
Majoriteten av förhandlingarna slutade 
i tid och i enighet, men det finns tydliga 
orosmoln på några områden, enligt Anna 
Cestar, ombudsman på Tjänstetandläkarna.

ÅRETS LÖNEÖKNING MÄRKS I LÖNEKUVERTET någon gång under 
försommaren för de flesta tandläkare, undantaget är 
några regioner där förhandlingarna dragit ut på tiden. 

Generellt är resultatet för tandläkare inom folktand-
vården strax över genomsnittet för alla branscher, det 
så kallade märket. Det vill säga den 
procentuella löneökning som indu-
strin har förhandlat fram i sina kol-
lektivavtal.

– De flesta regioner ligger några 
enheter över märket som kan beräk-
nas på olika sätt, siffran är mellan 1,8 
och 2,23 procent i år. Alla regionerna 
är inte klara ännu men det prelimi-
nära snittet för allmäntandläkarna är 
2,53 procent, säger Anna Cestar.

Högst påslag i år fick region Jämtland-Härjedalen 
där resultatet blev 5,06 procents påslag för allmän-
tandläkare och 3,27 procent för specialisttandläkare.

– Det syns att tandläkare är prioriterade i region 
Jämtland-Härjedalen i år. Det kan också ses i ljuset av 
att man behövt göra satsningar där då lönerna för flera 
grupper legat lågt. Många andra regioner rapporte-
rar också om bra diskussioner och förhandlingar, säger 
Anna Cestar.

ÄVEN KALMAR OCH NORRBOTTEN hade en god löneutveckling 
med 3,3 procent respektive 3,1 procent för allmän-
tandläkare. Men resultaten är blandade sett till hela 
landet, konstaterar Anna Cestar. Särskilt några områ-

Lön

➤

Anna Cestar

Så gick det i löneförhandlingarna 
– enighet blandat med orosmoln

den väcker farhågor. Ett sådant område är lönen för 
erfarna tandläkare, i vissa fall personer med få år kvar 
till pensionen.

– Det har dykt upp en diskussion om ”rätt” lön hos 
arbetsgivare på flera håll i år. Man menar att man tit-
tar på ”rätt lön” eller ”hela lönen”, enligt vår mening i 
syfte att skifta fokus från själva påslaget i procent, säger 
Anna Cestar.

– Givetvis är hela lönen intressant och strävan efter 
att ha en god lönebild bör vara en del av varje arbets-
givares lönepolitik. Men det är just nivån på det årliga 
påslaget som den enskilda tandläkaren kan påverka 
genom sina prestationer, och därför det som ska vara 
i fokus vid löneöversynen. Det framgår av löneavtalet 
enligt vår tolkning, säger Anna Cestar.

HON SER ATT FRÅGAN kan komma att utredas vidare om 
utvecklingen fortsätter.

– Om det här ställs på sin spets kanske vi behöver 
pröva frågan ytterligare. Det finns exempelvis möjlig-
het att begära central förhandling och prövning i skil-
jenämnd, vilket dock är väldigt ovanligt, säger hon.

Frågan har hög prioritet, enligt Anna Cestar.
–  Det handlar om systemfel om någon som har job-

bat länge och presterar bra inte får rimliga lönehöj-
ningar, säger hon.

Ett annat orosmoln är ett procentuellt stort antal 
tandläkare som inte fått något lönepåslag alls i några 
regioner. Det gäller då i hög grad nyutexaminerade 
tandläkare.

Susanne Rydell

Fotnot: Alla regioner var inte färdiga med löneförhandlingarna vid 
den här tidningens pressläggning. Mer information om förhandling-
arna och statistik kommer i nästa nummer av TT-Kanalen. FO
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➤

Lön

I Västra Götalandsregionen slutade löne-
förhandlingen i oenighet i år. Bakgrunden 
är enligt Tjänstetandläkarna ett nytt sätt 
att bedöma lön, där man pratar om ”rätt 
lön” eller ”hela lönen”. På sikt kan det med 
en sådan bedömning vara svårt att behålla 
erfaren personal, ha kunniga handledare 
samt att bemanna kliniker i glesbygd, 
befarar Tjänstetandläkarna.

I VÄSTRA GÖTALAND SLUTADE ÅRETS LÖNEFÖRHANDLING mellan 
regionen och Tjänstetandläkarna i oenighet för första 
gången på många år.

Bakgrunden är ett nytt sätt att betrakta och formu-
lera begreppet lön, många medarbetare har fått en 
löneökning som inte motsvarar den bedömda pre-
stationen, enligt Tjänstetandläkarnas ordförande i de 
tre avdelningarna i regionen, Carina Bergman, Rumi 
Enomoto Stignor, Kerstin Söderström.

– Det finns en risk att man anses ha uppnått rätt lön 
genom den löneutveckling man har haft under tidi-
gare år. Det gäller alltså medarbetare som presterat bra 
under flera år och därför har haft en god löneutveck-
ling, säger Carina Bergman.

Tjänstetandläkarna anser att detta nya sätt att defi-
niera lön inte stämmer med tolkningen av det centrala 
kollektivavtalet: Det ska vara en individuell bedöm-
ning, baserad på det senaste årets prestation, där en 
tydlig koppling mellan utförd prestation också ska visa 
sig i en ny lön.

– Vi ser idag att medlemmar som bedömts ha utfört 
en god/föredömlig prestation, har fått en lön som inte 
står i relation till bedömningen. Det är en utveckling vi 
inte kan acceptera, säger Kerstin Söderström.

En konsekvens av en dålig eller utebliven löneut-
veckling kan bli framtida problem med bemanning och 
brist på erfarna handledare. 

– Vi tycker att man på ett felaktigt sätt har fokuserat 
på att prata ”rätt lön”, istället för löneutveckling och 
vi upplever att det blivit orättvisor på flera ställen. En 
reaktion som vi har fått från våra medlemmar är: hur 
ska man motivera sig till att öka sin prestation, då det 
inte finns en koppling till den nya lön du får, säger 
Rumi Enomoto Stignor.

– Självklart kan det vara så att allt inte landar perfekt 
då man byter från ett system att sätta lön till ett annat 
under ett enskilt år. Men då man ser att det blir felak-
tigheter är det av största vikt att man rättar till detta 
snarast, säger Kerstin Söderström.

»Risk att tappa erfarenhet 
och kompetens«

Carina Bergman Rumi Enomoto Stignor Kerstin Söderström
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Tre frågor till 
Anneli Bernhardsson, 
HR-chef Folktandvården, 
Västra Götaland

Årets löneförhandling landade i oenighet i Västra Göta-
land, hur ser du på utfallet?

– Vi nådde inte samsyn i alla frå-
gor. En bakgrund är det pågående 
utvecklingsarbetet av lönebild-
ning och löneöversynsprocessen, 
som sker i Västra Götalandsregi-
onen. Alla befattningar värderas 
enligt ett befattningsvärderings-
system som kopplas till en lönepo-
litisk målbild. Nu har också delar 
av löneöversynsprocessen digitali-

serats i VGR och även folktandvården.
Det här innebär ganska stora förändringar för alla par-
ter och allt är inte finslipat ännu. Just nu pågår en över-
syn. Tjänstetandläkarna har lyft frågan om lönesprid-
ning för seniora medarbetare och vi jobbar vidare med 
den frågan.
Hur ser du på diskussionen om ”rätt lön” eller ”hela 
lönen” som är ny för i år, enligt Tjänstetandläkarna?

– Det är en viktig del när man gör en löneanalys för 
att se om det finns osakliga löneskillnader.
Finns det en risk att det leder till att personer som arbe-
tat länge och haft en god löneutveckling får påslag som 
inte speglar årets prestation?

– Vi ska titta på om vi kan hitta sådana risker och 
analyserar även många andra faktorer i årets löneöver-
syn. Det är såklart viktigt att man har en god löneut-
veckling. Det är för tidigt att uttala sig om vad som kan 
komma fram i analysen.

Nu har vi börjat diskussionerna inför 2022 och kom-
mer att ha en partsgemensam dialog. Vi har en stark 
ambition att hitta samsyn.Anneli Bernhardsson
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Lön

Löneförhandlingarna slutade i oenighet 
även för Folktandvården i Stockholm. Det 
samlade utfallet blev något bättre i procent 
i år än tidigare år, men ungefär 20 procent 
av medlemmarna blev utan löneökningar, 
konstaterar Ulrika Rebhan, ordförande för 
Tjänstetandläkarna i regionen. 

I FLERA ÅR HAR LÖNEFÖRHANDLINGARNA för Folktandvården i 
Stockholm avslutats i oenighet. 

– Det är ett dilemma för oss naturligtvis. Men i år 
tycker vi att vi har fått gehör för vissa av våra synpunk-
ter och att vi har fått ett hyfsat resultat procentmässigt, 
säger Ulrika Rebhan.

De två senaste årens lönerevisioner har varit något 
bättre än tidigare år, enligt Ulrika Rebhan. Förhand-
lingen för år 2020 avslutades i december och då blev 
resultat 2,55 procent för TT:s medlemmar. Förhand-
lingen 2021 följde tätt därefter och där blev resultatet 
2,74 procent. Det är ett högre resultat jämfört med 
åren dessförinnan då resultaten landade på cirka 2,3 – 
2,4 procent, enligt Ulrika Rebhan.

– Men vi har släpat efter ett antal år om man jämför 
med övriga Sverige, säger hon.

Det finns också fler frågor där Tjänstetandläkarna i 
Stockholm vill se en förändring. 

– Delar av lönepolitiken är otydlig för oss, om hur 
arbetsgivaren prioriterar och hur processen ser ut. Ett 
konkret exempel gäller lönekartläggning som vi inte 
tycker har skett i tillräckligt genomarbetad form, säger 
Ulrika Rebhan.

EN ANNAN FRÅGA SOM VARIT AKTUELL de senaste åren hand-
lar om att en grupp inte fått ta del av löneökningarna.

– För två år sen började man ”nolla” fler och det 
handlar framför allt om nyutexaminerade tandläkare. 
Det är särskilt problematiskt eftersom Stockholm har 
de lägsta ingångslönerna för allmäntandläkare, säger 
Ulrika Rebhan.

I år blev 20 procent av tandläkarna i Folktandvården 

i Stockholm utan löneökning.
– Det är den högsta noteringen vi haft. Vi ifrågasät-

ter om det handlar om en grupp som fått en generell 
bedömning på lösa grunder, snararare än en individu-
ell bedömning, säger Ulrika Rebhan.

HON SER OCKSÅ EN RISK att nyutexaminerade fått för höga 
krav under sitt första tjänstgöringsår.

– Under det första året ska man inte ha samma bud-
getkrav som andra tandläkare har. Men en del har väl-
digt höga krav på sig och då blir det inte heller rimligt 
att man ska kunna nå sina mål, säger Ulrika Rebhan.

PÅ EN GENERELL NIVÅ skulle en lönekartläggning kunna ge 
svar på flera frågor, enligt Tjänstetandläkarna i Stock-
holm.

– Är det vissa åldersgrupper som halkar efter? Är 
det kvinnor i högre grad än män? Det är svårt att 
göra exakta jämförelser eftersom könsfördelningen 
är ojämn bland nyutexaminerade men det är viktigt 

Bättre samlad utveckling 
– men många utan löneökning

Ulrika Rebhan

➤
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att kartlägga och upptäcka eventuella tendenser, säger 
Ulrika Rebhan.

EN ANNAN FRÅGA SOM BERÖR TANDLÄKARE som jobbat länge 
handlar om måluppfyllelse. Tjänstetandläkarna i Stock- 
holm ser en risk att diskussionen förskjuts till att handla 

om att det krävs mer än måluppfyllelse.
– Vi menar att om man har fått en budget och ett mål 

så ska man inte behöva ”överprestera” för att vara före-
mål för en god löneutveckling, säger Ulrika Rebhan.

Susanne Rydell

Tre frågor till 
Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef 
Folktandvården Stockholm 
Ungefär 20 procent av tandläkarna inom Folktandvår-
den i regionen stannade på samma lönenivå i årets löne-
förhandling. Enligt TT är många av dessa i gruppen 
nyutexaminerade. Hur är er bild och kommentar till 
resultatet? Kan det uppstå en risk för generella bedöm-
ningar i stället för enskilda bedömningar?

Till att börja med vill vi nämna hur glada vi är över 
att så många nya tandläkare väljer att komma till oss 
varje år. Det är oerhört värdefullt och viktigt att vi 
kan fortsätta att välkomna ny kompetens och nya tand-
läkare. Efter färdig utbildning fortsätter lärandet när 
man som nyutexaminerad får sitt första tandläkarjobb 
hos oss. Folktandvården erbjuder därför våra nyutex-

aminerade tandläkare en gedigen 
introduktionsutbildning på två 
år. Det första året är fokus på att 
varje ny tandläkare ska få det stöd 
som denne behöver för att känna 
sig trygg i sin nya yrkesroll. Den 
nyutexaminerade tandläkaren får 
en handledare/mentor på klini-
ken och schemalagd handledning 
samt utbildningstillfällen för att 

kunna utveckla sina kliniska färdigheter. Under löneö-
versynen bedöms de nyutexaminerade utifrån samma 
lönekriterier som andra tandläkare och alltid individu-
ellt. Vilken bedömning eller lönenivå man får i sam-
band med löneöversyn påverkas naturligtvis av hur 
fort man blir självständig och kan visa ett eget resul-
tat utifrån lönekriterierna. Här är det naturligt att det 
finns stora individuella skillnader och det är viktigt att 

varje medarbetare får det stöd som denne behöver i 
sin utveckling utifrån dennes behov under introduk-
tionstiden. För vissa går det snabbare att komma upp i 
resultat och för andra tar det längre tid. Detta avspeg-
las också i hur snabbt man som ny tandläkare kommer 
upp i nivå och bedömning i löneöversynen. 
 
En fråga som lyfts handlar om lönekartläggning, behövs 
en fördjupad lönekartläggning?

Jämställdhetsfrågorna är väldigt viktiga för oss på 
Folktandvården och årliga lönekartläggningar har 
genomförts i samverkan med samtliga bolag och för-
valtningar inom Region Stockholm, i enlighet med de 
principer som gäller för att kunna analysera lika och 
likvärdigt arbete i företaget. Resultatet av genom-
förda lönekartläggningar har inte visat på förekomsten 
av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i 
Folktandvården Stockholm. Jämställdhetsfrågorna är 
något som vi ständigt behöver analysera och utvärdera 
inom många olika områden och utifrån många olika 
aspekter för att se om vi behöver vidta några åtgärder. 

En fråga som diskuterats i relation till löneutvecklingen 
handlar om förhållandet mellan att uppnå sina mål och 
att överprestera, hur ser ni på den frågan?

I enlighet med det gemensamma löneavtalet har vi 
lönekriterier som ska vara tydliga för alla och som vi 
utgår från när vi gör våra bedömningar av medarbe-
tarens enskilda resultat utifrån de individuella målen. 
Här har vi avsikten, som också beskrivs i löneavtalet, 
att det ska finnas ett tydligt samband mellan den lön 
medarbetaren har och det resultat som medarbetaren 
nått upp till så att vi får ett positivt samband mellan 
lön, motivation och resultat. Det innebär att de som 
har en högre prestation ska kunna göra en snabbare 
lönekarriär än de personer som presterar på en lägre 
nivå. Detta ska också avspegla sig i lönespridningen 
och den totala lönebilden. 

Ann-Sofie Lagerqvist
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Utredning

Efter två års arbete var det den 1 mars dags 
för utredaren Veronica Palm att överlämna 
utredningen ”När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tand-
hälsa” till socialminister Lena Hallengren. 
Därefter har ett väldigt stort antal remiss-
instanser fått tid på sig till den 1 september 
för att först ta sig igenom drygt 1100 
sidor utredning och därefter avge sina 
synpunkter.

FRÅN TJÄNSTETANDLÄKARNAS SIDA fanns redan initialt kritik 
mot utredningens förslag eftersom man inte ansåg sig 
kunna se att syftet med utredningen uppnåtts med de 
förslag som presenterades. I samband med att remiss-
svaret lämnades in i slutet på sommaren utvecklade 
Tjänstetandläkarna skälen för sin kritik och presente-
rade även delvis andra förslag på lösningar.

Chaim Zlotnik och Urban Alsenmyr från Tjänst-
etandläkarnas styrelse var de som fick i uppdrag att 
utarbeta föreningens remissvar. 

– Vi har gått igenom utredningen bit för bit säger 
Urban Alsenmyr. Det viktigaste för oss när vi tittat 
på de här förslagen är att det även fortsättningsvis ska 
kunna erbjudas patienterna en god vårdkvalitet. För 
att det ska vara möjligt anser vi att det är många delar 
inom tandvården som måste vara väl fungerande och 
av dessa är det några delar som vi tycker är särskilt 
angelägna, t ex kostnadstäckning för den vård som 
utförs.

En viktig del i förslaget är 
att det ska kosta patienten 
200 kronor för utredning hos 
tandläkaren och vissa profy-
laxbesök. Det är ett förslag 
som Urban Alsenmyr inte alls 
tror har den effekt som utre-
daren hoppas på.

– 200 kronor ger vid en för-
sta anblick skenet av en låg 
kostnad för att gå till tandläka-
ren. Men för de allra flesta blir 
priset därefter detsamma som 
nu. Det kan till och med vara så att priset blir högre 
om vårdgivaren anser sig behöva täcka det underskott 
som kan ha uppstått på grund av underfinansiering vid 
t ex undersökningen eller andra åtgärder som blir pris-
reglerade områden. För de allra flesta patienterna blir 
således tandläkarbesöket varken mer ekonomiskt för-
utsägbart eller en lägre kostnad. Redan där tycker vi 
att man har skjutit under målet. 

– Betydelsen av att ekonomin inom tandvården han-
teras på ett resurseffektivt sätt kan inte nog understry-
kas, anser Urban Alsenmyr.

– Om man tillför pengar till tandvården kan man 
höja ersättningsnivåerna och på så sätt sänka kostna-
derna för alla. Nu var det ju tyvärr så att direktivet till 
den här utredningen var att förslagen skulle vara kost-
nadsneutrala. Då anser vi från Tjänstetandläkarna att 
man i ett första steg istället borde ta bort det nedre 
karensbeloppet på 3 000 kr. På det sättet skulle alla 

Tjänstetandläkarna kritiska 
till tandvårdsutredningen

Veronica Palm
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» Vi är därför tveksamma till den enhetliga individuella 
riskbedömning utredningen föreslår.

➤

patienter kunna få tillgång till en mindre kostsam tand-
vård. Det skulle i sin tur kunna underlätta för ett änd-
rat beteende även hos de patienter som av ekonomiska 
skäl avvaktar med att besöka tandvården. Det som vi 
ändå tycker är värt att betona är att det inte enbart är 
av ekonomiska skäl som vissa patienter inte kommer till 
tandvården, det finns även många andra faktorer som 
styr det beteendet, säger han.

I utredningen föreslås att det kommer att vara en 
prisreglering på cirka 15 % av tandvården. Det är något 
som gjort Tjänstetandläkarna upprörda.

– Vi är väldigt kritiska till prisreglering, fortsätter 
Urban Alsenmyr. Vi har tidigare inom tandvården 
haft både prisreglering och etableringsstopp och de 
erfarenheterna förskräcker. För att erbjuda patienterna 
en bra vård måste personalen kunna få ta del av adekvat 
fortbildning och för det krävs att ekonomin går runt, 
vi måste helt enkelt få betalt för den vård vi ger. Kost-
nadstäckning är också en förutsättning för att kunna 
erbjuda personalen en bra och hållbar arbetsmiljö. Det 
finns också en risk för att de åtgärder som inte är pris-
reglerade blir dyrare för att kompensera förluster på de 
prisreglerade åtgärderna.

VISSA DELAR SOM FÖRESLÅS i utredningen är sådant som del-
vis redan är ett etablerat arbetssätt idag men med några 
föreslagna förändringar som gör att det ändå blir något 
annorlunda.

– Riskbedömning och handlingsplan som man tar 
upp i utredningen jobbar vi redan med, det är inga 
nyheter. Däremot har de ändrat i kraven på ett sätt 
som innebär en tyngre administrativ börda för oss 
behandlare. Det innebär att den kliniska tiden minskar 
vilket inte är rimligt utifrån den situation vi befinner 
oss i idag. Man vill också automatisera väldigt mycket 
och använda AI (Artificiell Intelligens). Vi vill i det 
sammanhanget särskilt betona vikten av den enskilda 
behandlarens autonomi i ett så här automatiserat sys-
tem som nu föreslås. Det är inte rimligt att tro att alla 
tandläkare i alla situationer gör samma bedömningar. 
Vi är därför tveksamma till den enhetliga individuella 
riskbedömning utredningen föreslår och vi anser att 
det finns flera svagheter och utmaningar med det. 

Urban Alsenmyr anser också att utredningen i reso-
nemangen kring riskbedömning och handlingsplaner 
inte har den rätta utgångspunkten.

– Vi anser att man tänker fel när det gäller behov och 
diagnoser. Man utgår ifrån allmänna diagnoser snarare 
är målsättningen i vad man vill uppnå med patienten. 
Behoven är en viktig del i utarbetande av behand-
lingsplanen och inte enbart diagnosen i sig. Samtliga 
patienter med en viss diagnos har inte samma behov 
eftersom varje enskild patients situation är unik. Här 
har vi helt enkelt ett annat synsätt än utredaren.

ETT ANNAT FÖRSLAG SOM TJÄNSTETANDLÄKARNA är kritiska till  
är att den uppsökande verksamhet som omfattar att 
munhälsobedömning görs på patienter som är till- 
höriga till nödvändig tandvård ska upphöra. Ansva-
ret för att initiera en munhälsobedömning ska i stället 
föras över till kommunerna. 

– Det tycker vi är bekymmersamt. Kommunerna 
anser vi hittills inte lyckats tillhandahålla brukarna 

Urban Alsenmyr
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➤ den odontologiska kompetens som är nödvändig för 
att upprätthålla den basala munvården. Vi är därför 
mycket tveksamma till att de skulle kunna utveckla den 
på det sätt som är nödvändigt i enlighet med utred-
ningens förslag. Det finns då en risk för att den här 
sköra patientgruppen blir utan vård vilket naturligtvis 
är oerhört allvarligt, menar Urban Alsenmyr.

Ett problem som har varit kännbart i många år i 
tandvårdssverige är tillgången på tandläkare runtom 
i landet. I dag är den tillgången geografiskt väldigt 
ojämnt fördelat.

– Utredningen har tittat på hur tillgången på tand-
vårdspersonal är totalt i Sverige. Det blir en missvis-
ande statistik eftersom den geografiska skillnaden är 
stor såväl inom som mellan regionerna. Det vi verk-
ligen saknar i utredningen är konstruktiva förslag på 
hur det ska bli en jämnare fördelning av tandläkare 
över hela landet. Hur stimuleras och motiveras tand-
läkare till att flytta till dessa svårrekryterade områden? 
Från Tjänstetandläkarnas sida har vi flera förslag på lös-
ningar men vi har inte fått delta i utredningens refe-
rensgrupp vilket vi också är mycket kritiska till. Vi är 
den absolut enskilt största tandläkarorganisationen 
som ansluter de anställda tandläkarna så det är olyck-
ligt att vi inte fått vara med i någon större utsträckning.

Trots den kritik som framförs till utredningens för-
slag har han läst utredningen med ett stort intresse.

– Man har gjort en väldigt gedigen utredning av 
svensk tandvård som är mycket intressant att ta del 
av. Det har varit en spännande läsning men tyvärr har 
utredaren gått vilse i vad man föreslår och därmed tviv-
lar vi på att de uppställda målen kommer att uppnås, 
avslutar Urban Alsenmyr.

FRÅGAN OM FINANSIERING AV TANDVÅRD är en fråga som berör 
många i samhället och engagemanget i frågan är där-
för stor. Det märks inte minst på alla remissvar som 
kommit in. Trots att det i skrivande stund har förflu-
tit flera veckor sedan remissen senast skulle lämnas in, 
finns ännu inte alla remissvar upplagda på regeringens 

hemsida. Chaim Zlotnik 
har ändock börjat göra en 
genomgång av de remiss-
svar som finns tillgängliga.

– Med en sådan här 
bred utredning så finns 
det mycket i den som kan 
ses som positivt av olika 
remissinstanser. De olika 
svaranden har valt att svara 
på olika sätt, en del genom 
att kommentera en liten 
del, en sektion eller remis-
sen i dess helhet. Det ger 
sammantaget en bra nulä-
gesbeskrivning och Soci-
aldepartementets tjänstemän har nu flertalet plausibla 
förslag från alla svaranden att ta del av. Det i sin tur 
betyder inte alls att det blir några skarpa förslag uti-
från det. 

Oberoende av hur ett nytt tandvårdsstöd kommer 
att se ut tror Chaim Zlotnik att hanteringen av stödet 
ändå till viss del kommer att se ut som idag.

– Oavsett hur ett nytt stöd kommer att utformas så 
finns det anledning att tro att det blir som med det 
nuvarande tandvårdsstödet i den bemärkelsen att det 
kontinuerligt sker vissa förändringar i stödet. Vi avvak-
tar nu med spänning vad som kommer att hända med 
utredningen och känner oss också väldigt angelägna 
om att delta i det arbetet. Det är viktigt att de anställda 
tandläkarnas erfarenheter tas tillvara när man ser över 
ett sådant här komplext system som påverkar så många. 
Vi förutsätter att ett arbete relaterat till utredningen 
kommer att fortgå och där vill vi vara med och påverka. 
Det är också viktigt att man beaktar både behandlarnas 
och patienternas perspektiv eftersom bägge är viktiga 
aktörer för en väl fungerande tandvård.

Susanna Magnusson

Chaim Zlotnik

» Ett problem som har varit kännbart i många år i tandvårds-
sverige är tillgången på tandläkare runtom i landet.
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5 frågor

Sanja Coric 
tandläkare, anställd sedan 2013 i Folktandvården Skåne AB som 
specialist i barn- och ungdomstandvården. Jobbar även som 
utvecklingsledare (ämnesföreträdare) i pedodonti 1 d/v.

Mina fackliga uppdrag är olika och varierande: 
lokalt, regionalt men även bolagsövergripande.
Jag är skyddsombud på min klinik i Kristian-
stad och på flera andra kliniker i nordöstra Skåne, 
jag sitter med i lokal- och central samverkans-
grupp och är styrelsemedlem (tillförordnad 
vice ordförande) i Tjänstetandläkarna Skåne.

Det första jag gör när jag kommer till jobbet?
Efter jag bytt om och stämplat in brukar jag 
först sätta på dator och hämta en kopp kaffe.
För mig är det viktigt att få en överblick och 
uppfattning om hur dagen kommer att se ut.
Sedan växlar jag ett par ord med mina arbets-
kompisar innan första patienten kommer in.

Hur lång lunchrast har du och blir 
det matlåda eller köpemat?
Lunchrasten är 30 minuter, oftast har jag mat-
låda med mig. Hemlagat är godast tycker jag.

Odontologiskt favoritverktyg?
Mina absoluta favoriter är spegel och sond. 

Har du någon facklig hjärtefråga?
Ju mer jag lär mig desto roligare blir det att jobba 
med fackliga frågor. Jag gillar att vara involverad 
i medlemsärenden, frågor som rör arbetsmiljön, 
men måste ändå svara att löneförhandlingar brin-
ner jag lite extra för. Löner är viktiga för alla och 
är fortfarande en stor utmaning för oss fackliga. 

Fredagskvällen spenderas helst… hur?
Som hos de flesta barnfamiljer spenderas fredags-
kvällen oftast med tacos, chips, snacks och häng i 
soffan. Nu när barnen är större försöker vi ibland 
gå ut och äta middag på någon trevlig restaurang. 

Tjänstetandläkarna 
är en medlemsorganisation
Föreningens verksamhet vilar på den demokratiska 
principen: arbetet vi utför grundar sig i medlemmarnas – 
dvs dina – intressen.

Om Tjänstetandläkarna 
Tjänstetandläkarna är organisationen för alla anställda 
tandläkare. Majoriteten av medlemmarna är verksamma 
inom folktandvården men ca 12% är verksamma 
i privata tandvårdsföretag, hos myndigheter och 
läkemedelsföretag. 
Föreningen företräder medlemmar i:  
•  frågor som rör tandvården  
•  avtals- och förhandlingsfrågor  
•   frågor som rör förhållandet mellan medlem och 

arbetsgivare 

Som medlem i  
Tjänstetandläkarna  
har du tillgång till…
… Facklig information och rådgivning om: 
• lön  
•  alla former av anställningsvillkor, tex arbetstid, 

semester, ledighet, pension, övertidsersättning, 
jourersättning mm.

• arbetsvillkor  
• arbetsmiljö  
• arbetsmarknad
… Rättsskydd i arbetstvister  
… Råd och stöd i sjuk- och arbetsskadefrågor  
… Hjälp i odontologiska ansvarsfrågor  
… Medlemsförmåner
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Sänkt avgift till 
Akademikernas a-kassa 
Från den 1 oktober 2021 sänktes medlemsavgiften till 
Akademikernas a-kassa med 10 kr till 130 kr/månad. 
Kostnaden för ersättningen som betalats ut till arbets-
sökande medlemmar har varit lägre än förväntat under 
coronapandemin vilket gör det möjligt för Akademi-
kernas a-kassa att sänka avgiften. 

Tre grundläggande villkor 
för ersättning
För att få inkomstbaserad a-kassa behöver tre villkor 
vara uppfyllda:

Medlemsvillkor: tolv månaders medlemskap i a-kas-
san.

Arbetsvillkor: ha arbetat minst 6 månader det 
senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad.

Grundvillkor: Registrerad hos arbetsförmedlingen 
och aktivt arbetssökande.

Våren 2020 beslutade riksdagen och regeringen till 
följd av pandemins påverkan på arbetsmarknaden att 
ändra villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Kortare 
medlemstid och färre timmars arbete krävdes för att 
kunna få inkomstrelaterad a-kassa och utöver det höj-
des ersättningsbeloppen. 

Medlemsvillkoret är återställt så att det återigen krävs 
12 månaders medlemskap. Arbetsvillkoret och ersätt-
ningsbeloppen är tillfälliga och gäller till januari 2023.

Medlemskap i både 
Akademikernas a-kassa 
och Tjänstetandläkarna ger 
dig en inkomstförsäkring
A-kassan är en viktig försäkring som ger ekono-
misk bastrygghet vid arbetslöshet. Som medlem 
i Tjänstetandläkarna och Akademikernas a-kassa 
finns möjlighet till en kompletterande ersättning via 
den Inkomstförsäkring som samtliga medlemmar i  
Tjänstetandläkarna är anslutna till. Det kan ge dig upp 
till 80 % av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 
kronor/månad brutto i sammanlagt 120 ersättnings-
dagar.

Färre ansluter sig  
till a-kassan
Under pandemiåret 2020 ökade antalet personer som 
anslöt sig till någon av de a-kassor som finns kraf-
tigt, men för första gången på många år minskade det 
totala antalet medlemmar något under det första halv-
året 2021. Trendbrottet sker efter en stadig ökning av 
a-kassornas totala medlemsantal sedan 2007. Akade-
mikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 
750 000 medlemmar.    

Källa: Akademikernas a-kassa
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Odontologisk Riksstämma & Swedental 

Äntligen 
ses vi igen!
Kom förbi Tandläkartorget för en pratstund med dina kollegor 
och passa på att få tips och råd kring din arbetssituation.  
Vi bjuder på goda råd kring lön, arbetsmiljö, arbetsvillkor och 
annat som rör din anställning.

Pension kan liknas vid uppskjuten lön 
Passa på att reda ut dina funderingar kring avtalspensionen för anställda inom 

regioner/regionsägda bolag. 
Eva Wistrand, pensionsexpert från KPA, finns på plats hos 
oss på onsdagen den 17/11 kl 13–16.
Eva tipsar även dig som har en bra bit kvar till pensionsåldern 
att sätta dig in i vad som gäller, ju tidigare du börjar planera 
desto större möjlighet har du att påverka din pension.
– Man kan se på pensionen som uppskjuten lön, den har ett 
stort ekonomiskt värde eftersom den tjänas in under hela 

yrkeslivet. Det finns en hel del att hålla reda på när det gäller pensioner och det 
går att påverka mycket själv, säger Eva Wistrand.

Vi ses på Tandläkartorget!

Chaim Zlotnik Anna Cestar  Susanna Magnusson Eva Dovresjö

Eva Wistrand
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GENOM ATT UTGE SIG för att vara patient 
ringde journalisten till ett antal kli-
niker runt om i landet och konsta-
terade att begäran om att få träffa 
en etniskt svensk tandläkare/läkare 
hanterades olika. På vissa kliniker 
var det inga problem med att få 

dessa önskemål till-
godosedda. Jour-
nalisten klargjorde 
också för Chaim 
Zlotnik att det vid 
bokningen varit 
tydligt att denna 
begäran inte hand-

lade om svårigheter med att kom-
municera utan om att man som 
patient uttryckligen ville ha en 
etnisk svensk tandläkare/läkare. 

I INTERVJUN med journalisten beto-
nade Chaim Zlotnik vikten av att 
arbetsgivaren har ett ordentligt vär-
degrundsarbete liksom att Diskri-
mineringsombudsmannen borde 
granska det som uppdagats i den 
här undersökningen. 

Chaim Zlotnik är inte bara ordfö-
rande för Tandläkarförbundet utan 
även för Tjänstetandläkarna. För de 

anställda tandläkarna är det här en 
fråga som ytterst hanteras av arbets-
givarna och därför ber jag honom 
lite närmare redogöra för sin syn på 
den här frågan.

– Det är viktigt att arbetsgivaren 
har ett bra värdegrundsarbete. I 
flertalet regioner har man det men 
problemet är att många gånger är 
värdegrundsarbetet inte förankrat 
i organisationen. Fina policys och 
handlingsplaner gör ingen nytta 
om de anställda inte känner till 
dem. Den här frågan måste delvis 
hanteras på samma sätt som det 
som rör arbetsmiljö. Det måste vara 
ett strukturerat arbete som ständigt 
pågår och diskuteras.

CHAIM ZLOTNIK KONSTATERAR ATT DET BLEV 
mycket uppmärksamhet kring den 

Mitt under nyhetstorkan under sommaren blev Tand- 
läkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik kontaktad av 
en journalist på Dagens Nyheter. Tidningen hade genom-
fört en undersökning rörande möjligheten att få boka tid 
hos en etniskt svensk tandläkare/läkare. 

Jag vill välja tandläkare

Chaim Zlotnik



17 TT  kanalen #3 • 2021

Diskriminering
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här undersökningen och många 
politiker kommenterade det hela. 
Socialminister Lena Hallengren 
uttalade i media att hon avsåg att 
bjuda in till ett möte med både 
fackliga parter och arbetsgivarfö-
reträdare inom vården med anled-
ning av att regeringen såg allvarligt 
på det som framkommit. Den 25 
augusti hölls det därför ett tims-
långt digitalt möte med Lena Hal-
lengren och migrationsminister 
Märta Stenevi. Förutom Tjänst-
etandläkarna deltog även Läkar-
förbundet, Kommunal och Vård-
förbundet från fackligt håll. Från 
arbetsgivarsidan deltog Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) 
och Vårdföretagarna.

– Det var ett givande möte där 
både arbetsgivar- och arbetstaga-

rorganisationerna var överens om 
att det var oacceptabelt med att 
kunna välja behandlare utifrån etni-
citet. Samtidigt diskuterade vi kring 
att olika lagstiftningar ibland kan 
komma att krocka med varandra. 
Vi måste förhålla oss till att patien-
ten får välja vilken behandlare den 
vill gå till, samtidigt som vi inte vet 
vilka grunderna är för patientens 
val. Många kliniker har namn och 
bild på behandlare på hemsidan 
och vi kan inte utesluta att val kan 
göras av etniska skäl, säger Chaim 
Zlotnik.

Är då det här ett stort problem för 
tandläkarna?

– Vi vet inte hur omfattande det 
här är men det vi kan konstatera från 
undersökningen är att de anställda 

tycks haft svårt att hantera situatio-
nen. Jag tror att när situationer som 
denna eller liknande uppstår försö-
ker personalen lösa det hela på ett 
så smidigt sätt som möjligt. Det 
är därför det är så viktigt att man 
ständigt arbetar med värdegrunds-
arbetet. Personalen måste kunna 
känna sig trygga i hur denna typ 
av önskemål ska hanteras och vara 
väl insatta i de riktlinjer och rutiner 
som arbetsgivarens ska ha för dessa 
situationer. I en tid när vårdgivare 
alltmer betonar kundperspektivet 
måste det också finnas en gräns för 
hur tillmötesgående tandvården 
ska vara. Den gränsen ska vara känd 
för alla anställda i organisationen.

Susanna Magnusson
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Diskriminering

Diskriminering inte alltid diskriminering

När man i dagligt tal pratar om diskriminering syf-
tar man ofta på orättvis behandling av olika slag, där 
någon gör åtskillnad mellan olika människor. Orättvis 
behandling som uppfattas som diskriminering är emel-
lertid inte alltid diskriminering i lagens mening. Men 
vad är då diskriminering i lagens mening?

För att det ska handla om diskriminering behöver ett 
antal kriterier vara uppfyllda enligt diskrimineringsla-
gen. Således

Vad är diskriminering?
Diskrimineringsform: direkt diskriminering
Diskrimineringsgrund: kön och ålder
Resultat i Arbetsdomstolen: diskriminering

Arbetsförmedlingen valde bort sökande på 
grund av ålder och kön vid en rekrytering

En 62-årig kvinnan sökte en tjänst som jobbcoach 
på Arbetsförmedlingen. Hon uppfyllde kravprofi-
len för tjänsten och hade bred arbetslivserfaren-
het. När Arbetsförmedlingen kallade tio sökande 
till intervju för de två tjänsterna fanns 62-åringen 
inte med. Arbetsförmedlingen valde i stället ut sex 
kvinnor, som var betydligt yngre än den 62-åriga 
kvinnan, samt fyra män, varav en i 60-årsåldern.

Till slut anställdes två yngre kvinnor med 
sämre meriter och kortare arbetslivserfarenhet än 
62-åringen. DO stämde Arbetsförmedlingen för 
diskriminering som har samband med kön och ålder.

Enligt Arbetsdomstolen (AD) hade Arbetsför-
medlingen utsatt den 62-åriga kvinnan för diskri-
minering som har samband med kön och ålder 
genom att inte kalla henne till intervju, samt med 
ålder genom att hon inte erbjöds anställning.
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•  måste det handla om en fysisk person som blivit 
missgynnad eller kränkt

•  ska det finnas ett samband med en diskriminerings-
grund (med undantag för diskrimineringsformen 
sexuella trakasserier – här krävs inte detta samband)

•  måste det handla om en av de former som beskrivs 
i lagen

•  måste händelsen ha skett inom ett av de samhälls-
områden där lagen gäller, till exempel inom arbets-
livet.
Diskriminering kan kan ske på många områden i 

samhället, men när facket blir involverat handlar det 
om situationer när en medlem blir orättvist eller illa 
behandlad på jobbet eller i samband med att han eller 
hon ansöker om ett jobb. 

Diskrimineringsgrunder enligt  
diskrimineringslagen och annan lagstiftning
I diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrun-
der. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

Vad är diskriminering?

➤
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Innehåll

och ålder. Därutöver finns en bestämmelse i föräldra-
ledighetslagen som innebär att en arbetsgivare inte får 
missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande av 
skäl som har samband med föräldraledighet.

Det är alltså enbart på dessa grunder en person kan 
anses diskriminerad i rättslig mening. Man kan alltså 
inte bli diskriminerad på andra grunder, till exempel 
på grund av att man är av en viss politisk uppfattning 
eller av anledningar som är kopplade till ren person-
kemi. Däremot är det självklart inte ok att behandla 
någon illa på arbetsplatsen, även om det inte föreligger 
någon diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslag-
stiftningen. I dessa fall blir det dock ett annat regelverk 
som aktualiseras, det vill säga arbetsmiljölagstiftningen 
enligt vilken en arbetsgivare är skyldig att förebygga och 
motarbeta kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Olika former av diskriminering

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De 
olika formerna är:

•   Direkt diskriminering
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas 
genom att behandlas sämre än någon annan i en jäm-
förbar situation. Till exempel kan det vara att en person 
söker ett arbete och uppfyller kraven i annonsen, men, 
på grund av sitt utländska efternamn, inte blir kallad 
till intervju, medan en annan sökande som har samma 
eller liknande meriter, men med ett svenskklingande 
efternamn, kallas till intervju. Ett annat exempel kan 
vara att en anställd har lägre lön än en kollega med 
samma eller likvärdigt arbete och detta har samband 
med personens kön.

➤
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Diskrimineringsform: direkt diskriminering
Diskrimineringsgrund:  missgynnande enligt föräldra- 

ledighetslagen
Resultat i Arbetsdomstolen: missgynnande

Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på 
grund av föräldraledighet

Kvinnan arbetade som sjukgymnast inom Stock-
holms läns landsting. Hon ansökte om att få gå 
en utbildning i rehabilitering och behandling av 
idrottsskador. Men arbetsgivaren nekade henne att 
gå kursen med motiveringen att de nyförvärvade 
kunskaperna skulle bli svåra att förankra eftersom 
hon skulle gå på föräldraledighet en kort tid efter 
kursen.

Den dåvarande myndigheten Jämställdhetsom-
budsmannen (JämO) stämde Stockholms läns 
landsting bland annat för att ha brutit mot förbu-
det att missgynna en arbetstagare av skäl som har 
samband med föräldraledighet.

Arbetsdomstolen höll med och fastslog att 
Stockholms läns landsting hade utsatt kvinnan för 
ett missgynnande genom att neka henne utbild-
ning med hänvisning till att hon skulle vara för-
äldraledig. 

Diskrimineringsform: direkt diskriminering
Diskrimineringsgrund: kön
Resultat i Arbetsdomstolen: diskriminering

Transportföretag anställde inte kvinna  
för att hon var gravid
Ett transportföretag hade vunnit en upphandling 
för Stockholms läns landsting och skulle anställa 
chaufförer för det nya uppdraget. Merparten av 
de övriga 33 chaufförer som hade varit anställda av 
den tidigare leverantören fick en provanställning 
hos det nya företaget. Transportföretaget valde att 
inte anställa en gravid kvinna, trots att hon hade 
flerårig erfarenhet hos den tidigare leverantören.
DO stämde, då man gjorde bedömningen att 
transportföretaget hade missgynnat kvinnan 
genom att neka henne provanställning som chauf-
för hos bolaget av skäl som har haft samband med 
hennes graviditet.

Arbetsdomstolen kom till samma slutsats och 
ansåg det var diskriminering som hade samband 
med kön när transportföretaget inte anställde en 
kvinna som vid tiden för rekryteringen var gravid.

•  Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering innebär att det finns en regel 
eller en rutin som verkar neutral, men som särskilt 
missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet 
eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 
annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss 
sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara 
diskriminerande, trots att det är samma regel som till-
lämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav 
på viss längd, vilket kan missgynna kvinnor som ofta 
är kortare än män.

•  Bristande tillgänglighet
Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsform som 
innebär att en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas genom att en verksamhet inte genomför ➤
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skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan 
denna funktionsnedsättning. Det kan handla om att en 
anställd söker en högre tjänst i företaget, men som inte 
får tjänsten och detta har samband med att han eller 
hon använder rullstol. Det skulle också kunna vara att 
en arbetsgivare vägrar att förstärka belysningen för en 
anställd som har en synnedsättning.

•  Trakasserier och sexuella trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker någons vär-
dighet och som har samband med en eller flera av 
de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Det kan 

handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester 
eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara en 
chef som hånar en medarbetare för att hon bär huvud-
duk eller som förlöjligar en person för att han eller hon 
är homosexuell.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexu-
ell natur som kränker någons värdighet. Det kan till 
exempel handla om en chef som gör ovälkomna sexu-
ella närmanden mot en anställd.

•  Instruktioner att diskriminera.
Här handlar det om att ge en instruktion att diskrimi-
nera till en person eller ett företag som har åtagit sig ett 

Diskrimineringsform: bristande tillgänglighet
Diskrimineringsgrund: funktionsnedsättning
Resultat i Arbetsdomstolen: inte diskriminering

Högskola nekade mest meriterad lektorstjänst 
på grund av funktionshinder
Södertörns högskola avbröt en pågående rekry-
teringsprocess med hänvisning till att de anpass-
ningsåtgärder som skulle krävas för att kunna 
anställa en döv sökande inte var skäliga.

DO stämde och menade att en högskola har 
de ekonomiska förutsättningarna att kunna vidta 
åtgärderna och det är inte heller rörde sig om en 
avancerad teknisk lösning varför även de praktiska 
förutsättningarna borde finnas. Därför ansåg DO 
att de uppgivna merkostnaderna för anpassnings-
åtgärderna fick anses som skäliga i sammanhanget

DO menade också att en stor offentlig arbetsgi-
vare som en högskola också bör vara en föregång-
are och inte utesluta personer med funktionsned-
sättning.

Arbetsdomstolens slutsats var däremot att de 
åtgärder för tillgänglighet som högskolan hade 
behövt vidta för att kunna anställa den sökande 
inte var skäliga och att högskolan därför inte hade 
diskriminerat när de avbröt anställningsförfaran-
det.

Diskrimineringsform: indirekt diskriminering
Diskrimineringsgrund: religion eller annan trosuppfattning
Resultat i Arbetsdomstolen: inte diskriminering

Folktandvården i Stockholm förbjöd  
anställd att bära engångsärmar
En kvinna som hade arbetat som tandläkare sedan 
2006 använde så kallade engångsärmar när hon 
arbetade med patienter. Engångsärmarna syftade 
till att dölja hennes armar eftersom hon av reli-
giösa skäl inte visade sina armar för män utanför 
familjen.

I början av 2016 fattade hennes arbetsgivare 
(Folktandvården) ett beslut som innebar att 
användningen av engångsärmar inte längre skulle 
vara tillåtet med hänvisning till Socialstyrelsens 
nya föreskrifter. Kvinnan informerades om att hon 
skulle bli uppsagd om hon inte följde de nya ruti-
nerna.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utredde 
händelsen och ansåg att Socialstyrelsens föreskrif-
ter inte utesluter användningen av skyddskläder av 
engångskaraktär som täcker ärmarna som komple-
ment till arbetskläderna.

DO stämde (berörd kvinna var inte medlem i 
Tjänstetandläkarna), men AD ansåg att Folktand-
vården inte hade diskriminerat kvinnan genom att 
besluta om förbud mot engångsärmar när skydds-
handskar ska användas eftersom beslutet ansågs 
haft ett berättigat syfte – att bibehålla patientsä-
kerheten. Folktandvården blev därför inte skyldig 
att betala kvinnan diskrimineringsersättning. 

➤
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uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag. Det kan 
till exempel handla om att en arbetsgivare ger instruk-
tioner till sin HR-avdelning att inte anställa personer 
över en viss ålder i en viss tjänst.

Förbud mot repressalier 
Förutom de olika formerna av diskriminering 

innehåller diskrimineringslagen också ett förbud mot 
repressalier. Repressalier innebär att någon blir utsatt 
för någon form av bestraffning eller dålig behandling, 
som en reaktion på att han eller hon har påtalat eller 
anmält diskriminering. Förbudet innebär att en arbets-
givare inte får bestraffa:

Diskrimineringsform:  repressalier, sexuella trakasserier, 
trakasserier

Diskrimineringsgrund: etnisk tillhörighet
Resultat i Arbetsdomstolen: diskriminering

Chef på gruppboende mejlade bilder av sexuell 
natur till anställda
Två kvinnor arbetade under flera år som men-
talskötare på ett kommunalt gruppboende i Hel-
singborg.

Julen 2007 satte chefen upp en teckning i per-
sonalrummet föreställande en manlig person med 
erektion och diverse julattribut. Trots att kvin-
norna gjorde klart för chefen att de inte ville se 
sådant på sin arbetsplats, mejlade han bilden till 
dem julen följande år. Chefen pratade också vid 
flera tillfällen nedsättande om kvinnorna som ”öst-
flickorna”.

DO stämde Helsingborgs kommun för sexuella 
trakasserier, trakasserier som har samband med 
etnisk tillhörighet och repressalier.

Arbetsdomstolen fann att mannen utsatte kvin-
norna för sexuella trakasserier. Enligt domen var 
det också klarlagt att åtminstone den ena av kvin-
norna även utsatts för trakasserier som har sam-
band med hennes etniska tillhörighet.

• Den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren 
har brutit mot diskrimineringslagen.

• Den som medverkar i en utredning - det vill säga 
den som för sin egen eller någon annans räkning läm-
nar uppgifter, exempelvis till facket, under en utred-
ning av ett ärende.

• Den som avvisar eller fogar sig i arbetsgivarens tra-
kasserier eller sexuella trakasserier.

 
Exempel på repressalier kan vara när någon får en 

orimlig arbetsbörda, blir fråntagen sina uppgifter, blir 
lovad en förmån som sedan dras in, tilldelas sysslor som 
inte motsvarar kompetensnivån, alternativt behandlas 
hotfullt eller kränkande.

Missgynnande enligt föräldraledighetslagen
Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte 
missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande av 
skäl som har samband med föräldraledighet. Med 
missgynnande menas en behandling som medför en 
skada eller en nackdel för den utsatte. Det kan handla 
om att komma i ett sämre läge, att gå miste om en för-
bättring eller förmån, eller att utsättas för obehag. Ett 
exempel på ett otillåtet missgynnande kan vara när en 
provanställning avbryts i samband med att arbetsgiva-
ren får veta att den anställda är gravid.

Om du blivit diskriminerad på jobbet
Den som upplever att han eller hon blivit diskrimine-
rad på arbetet ska anmäla det till arbetsgivaren. Om 
en händelse är diskriminering beror dock alltid på den 
enskilda situationen, men så fort det finns misstanke 
om diskriminering eller trakasserier måste arbetsgiva-
ren utreda händelsen. Arbetsgivaren måste också se till 
att det inte händer igen. 

Som medlem i Tjänstetandläkarna kan du få hjälp och 
stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgi-
vare eller på din arbetsplats. Att motverka diskrimine-
ring är en viktig uppgift för facket. Vi kan hjälpa dig 
att göra en anmälan till arbetsgivaren och företräda dig 
i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör miss-
gynnande som har samband med föräldraledighet – så 
tveka inte att höra av dig till oss, då i första hand till 
din lokalavdelning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen 

Anna Cestar
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Susanna funderar

ÄNTLIGEN ÄR HÖSTEN HÄR med minskad smittspridning och 
allt fler vaccinerade. Ett ljus syns klart och tydligt i 
tunneln även om vi vet att pandemin fortgår. Från 
Tjänstetandläkarnas sida har vi nu kunnat genomföra 
flera utbildningstillfällen i ”levande livet” vilket varit 
mycket uppskattat av deltagarna. Att kunna träffas och 
samtala även i pauserna ger möjlighet till ett helt annat 
informationsutbyte i jämförelse med att ses via en digi-
tal skärm. 

Arbetsliv och arbetsmiljö är frågor som ständigt är 
aktuella. Inte så märkligt eftersom det är något som 
påverkar hela samhället. Just nu är det flera utredningar 
som presenterats som rör ersättning vid sjukdom och 
som i hög grad påverkar många av våra medlemmar. 

Vi hoppas att resultatet av dessa i framtiden kommer 
att göra att det blir lättare att få behålla sjukpenning 
och även att det kan bli lättare att erhålla sjukersättning 
(tidigare kallat förtidspension) när det inte längre finns 
någon arbetsförmåga. I dessa politiska sammanhang 
tar förändringar tid så när resultatet blir klart återstår 
att se.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN FICK VI EN LAG om visselblåsning i Sve-
rige. Visselblåsarlagen allmänt kallad men om man ska 
vara helt formell är namnet Lagen om särskilt skydd 
mot repressalier för arbetstagare som slår larm om all-
varliga missförhållanden. Med allvarliga missförhållan-
den avses brott med fängelse i straffskalan eller liknande 
missförhållanden. Lagen skyddar helt enkelt mot att 
den arbetstagare som slår larm om allvarliga missför-
hållanden i arbetsgivarens verksamhet ska behöva utstå 
repressalier på grund av det från arbetsgivaren. Om 
arbetstagaren däremot gör sig skyldig till brott genom 
att slå larm finns inte det lagstadgade skyddet. Med 
anledning av EU:s visselblåsardirektiv föreslås nu ett 
förstärkt skydd för visselblåsare. I den nya lagen ställs 
krav på att det ska införas särskilda kanaler för rappor-
tering av missförhållanden och att uppgifter om vissel-
blåsares identitet ska omfattas av sekretess. 

Det ska finnas både en intern och en extern rapporte-
ringskanal. Den externa rapporteringskanalen gör det 
möjligt för den anställde att slå larm till en statlig myn-
dighet som har utsetts av regeringen. Missförhållanden 
behöver inte längre vara sådana att de kan vara brott 
som kan ge fängelse utan det räcker att det finns ett 
allmänintresse. Den 17 december i år föreslås den nya 
lagen att träda i kraft. Allt behöver inte vara på plats 
till det datumet. Medelstora företag föreslås få till den 
17 december 2023 på sig för att inrätta interna rap-
porteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare 
föreslås få till den 17 juli 2022 på sig. Från fackligt håll 

Nu höst – nya möjligheter
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Nu höst – nya möjligheter

» Den externa rapporterings-
kanalen gör det möjligt för 
den anställde att slå larm till 
en statlig myndighet som har 
utsetts av regeringen. 
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tycker vi att 
det är viktigt att 

ha en lyhördhet, 
öppenhet och transpa-

rens i verksamheten.  På 
så sätt kan förhoppningsvis 

ovälkomna avarter förebyggas.

FRISKFAKTORER BLAND PERSONAL inom 
hälso- och sjukvården är något man 

tittat närmare på i många år. Utifrån det 
har man också kunnat säga både vad som är 

negativt i arbetsmiljön liksom vilka faktorer som är 
hälsobefrämjande. Att ha frisk personal är naturligt-
vis viktigt och en grupp som är särskilt utsatt är hälso- 
och vårdpersonal. Nu har Myndigheten för arbets-
miljökunskap (Mynak) fått i uppdrag att inhämta och 
sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och frisk-
faktorer, det vill säga faktorer som kan bidra till att 
förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja arbetsrela-
terad hälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal. Resul-
tatet, som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 1 
december 2023, är tänkt att kunna användas som stöd 
till bland annat arbetsgivare, chefer och skyddsom-
bud. Tanken är väldigt god och från Tjänstetandläkar-
nas sida har vi många gånger funnit anledning att på 
olika sätt uppmärksamma det som tidigare forskning 
inom området kommit fram till. Tilläggas kan också 
att parterna inom kommun och region sedan flera år 
tillbaka har en hemsida där det redogörs för arbets-

sätt som befrämjar en bra arbetsmiljö 
och friska arbetsplatser. Jag kan rekom-

mendera alla intresserade att gå in på den hemsidan 
(www.suntarbetsliv.se) för att se vilka verktyg som kan 
användas för att få en väl fungerande arbetsplats. Bland 
annat kan man där hitta åtta friskfaktorer för en bättre 
arbetsmiljö.

1. Rättvis och transparent organisation
2. Kommunikation och återkoppling
3. Prioritering av arbetsuppgifter
4. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
5. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
6. Delaktighet och påverkansmöjligheter
7. Kompetensutveckling hela karriären
8.  Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjuk-

frånvaro

FORSKNINGSRAPPORTER ÄR NÖDVÄNDIGA och förhoppnings-
vis kan vi också se resultat av det som framkommit. 
Hur säkerställer man till exempel att ovanstående frisk-
faktorer uppnås och att så många som möjligt känner 
sig nöjda på sin arbetsplats? En bra arbetsmiljö är alla 
betjänta av och därför är det ett område vi ständigt 
måste arbeta med! 

Susanna Magnusson
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Håll dina medlemsuppgifter uppdaterade!
Se till att dina medlemsuppgifter är uppdaterade vid följande händelser:
• Ny arbetsgivare
• Ny adress vid t. ex. flytt
• Nytt telefonnummer
• Ny e-postadress
 
Uppgifterna uppdateras inte automatiskt utan du behöver själv höra av dig till oss för att  
ändringarna ska göras. Meddela oss på medlemsservice@tjanstetandlakarna.se
 
Det är viktigt att dina uppgifter är korrekta för att till exempel ditt fackliga ombud ska kunna
företräda dig gentemot arbetsgivaren vid sådant som löneöversynen eller om vi av någon
anledning behöver nå dig.
Inte minst behövs din adress för att du ska kunna få Tandläkartidningen skickad till dig. 
Det är också samma adress som vi skickar de utskrivna medlemsfakturorna till.

Föreningen äger två lägenheter på Gran Canaria 
som medlemmar har möjlighet att hyra. Lägen-
heterna ligger i ett stugområde med tillgång till 
pool och receptionsservice. Restauranger och 
sandstränder finns på promenadavstånd. 

Lediga ströveckor och veckor som ligger 
utanför högsäsongen bokas efter först-till-kvarn-
principen. Kontakta Jenny Petri på kansliet för 
bokning, via e-post jenny@tjanstetandlakarna.se 
eller tel 08-54515985.

För dig som önskar en högsäsongsvecka kan du 
redan nu anmäla dig till utlottningen av dessa 
inför vintersäsongen 2022/2023. Senast den sista 
februari 2022 ska din intresseanmälan ha inkom-
mit till oss. 

Intresseanmälan, priser, bilder på lägenheterna 
etc hittar du på hemsidan,  
www.tjanstetandlakarna.se 

Längtar du efter värme?
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Fråga ombudsmannen

FRÅGA:

Hej,
Jag trivs väldigt bra med mitt arbete och trots att jag nu lite långsamt börjar 
närma mig 70-årssträcket så vill jag gärna fortsätta att arbeta. Hittills har min 
arbetsgivare och jag varit överens om att jag ska fortsätta att arbeta vidare men 
hur är det om arbetsgivaren inte längre vill det? Hur länge har jag då rätt att 
få vara kvar i min anställning?

SVAR:

Rätten att få kvarstå i anställning regleras i Lagen om 
anställningsskydd (LAS). En arbetstagare har rätt att 
kvarstå i sin anställning till utgången av den månad 
då han eller hon fyller 68 år. Det ändras från den 1 
januari 2023 då rätten att kvarstå i anställning höjs till 
69 år. Även därefter kan anställningen bestå men det 
förutsätter då att bägge parter är överens om det. I 
ett sådant fall blir det också en försvagning av anställ-
ningstryggheten. Den anställde har då t ex inte rätt till 

Arbete i pensionsåldern

Dina medlemsförmåner
Som medlem i Tjänstetandläkarna kan du ta 
del av olika medlemsförmåner. Du kan bland 
annat teckna unika försäkringar till fördelak-
tiga premier, hyra fritidslägenheter i fjällen och 
på Gran Canaria, ta del av olika bank-erbjudan-
den och rabatterade priser på hotellkedjor.
Kika på hemsidan, www.tjanstetandlakarna.se 
för att läsa mer om dina medlemsförmåner.

Nytt jobb?
Kontakta alltid den lokala företrädaren för 
Tjänstetandläkarna innan du börjar ett nytt 
jobb så får du aktuell löneinformation.
Kontaktuppgifter till ditt lokala ombud hittar du  
på sista sidan och på hemsidan  
www.tjanstetandlakarna.se 

längre uppsägningstid
än en månad och har 
inte heller företrädes-
rätt till en ny anställning. 
Reglerna om att det ska 
finnas saklig grund för 
uppsägning tillämpas 
inte heller då.

Susanna Magnusson

Psst! Snart kommer du som är privatanställd eller statligt anställd att få ett mejl till årets 
löneenkät. Det betyder mycket för oss att du besvarar enkäten då högre svarsfrekvens 
ger bättre underlag till statistiken. Dessutom har du och dina kollegor större chans att 
jämföra årets lönenivåer utifrån vad som är intressant för just dig. Win, win, alltså!
 
Obs! Glöm inte att uppdatera din e-postadress så att enkäten hamnar rätt. Det gör du 
enkelt genom att mejla dina nya uppgifter till medlemsservice@tjanstetandlakarna.se
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Blekinge TT-avdelning
Alexandra Ioannidis, 0454-73 27 31
alexandra.ioannidis@regionblekinge.se
Dalarnas TT-avdelning
Philip Mundt
philip.mundt@regiondalarna.se
Gotlands TT-avdelning
Maria Pfeiffer Wallin, 0736-24 78 47
mariapfeifferwallin@gmail.com
Gävleborgs TT-avdelning
Camilla Hedlund, 0704-44 01 58
camilla.hedlund@regiongavleborg.se
Hallands TT-avdelning
Line Attenius, 0736-93 88 64
line.attenius@regionhalland.se
Jämtlands TT-avdelning
Stephanie Betzel, 063-14  71  25
stephanie.betzel@regionjh.se
Jönköpings TT-avdelning
Erik Nordin, 010-242 60 00
erik.nordin@rjl.se
Kalmar TT-avdelning
Patricia Machado, 0480-846 60
patricia.da.cruz.machado@regionkalmar.se

Kronobergs TT-avdelning
Neriman Molla, 0706-57 54 90
neriman_molla@hotmail.com  
Mellersta Norrlands TT-avdelning
Kajsa Milsten, 0730-96 88 88
kajsa.milsten@rvn.se
Norrbottens TT-avdelning
Ida Nilsson, 0702-44 89 60
ida.nilsson@norrbotten.se
Skånes TT-avdelning
Lars Hagerström, 0721-99 82 14
lars.hagerstrom@folktandvardenskane.se
Stockholms TT-avdelning
Ulrika Rebhan, 08-123 152 32
ulrika.rebhan@@regionstockholm.se
Sörmlands TT-avdelning
Urban Alsenmyr, 016-10 46 30
urban.alsenmyr@regionsormland.se
TT-VG Söder
Rumi Enomoto Stignor, 0708-96 62 96
rumi.enomoto.stignor@vgregion.se
TT-VG Väster
Kerstin Söderström, 0731-40 85 80
kerstin.soderstrom@vgregion.se

TT-VG Öster
Carina Bergman, 010-441 71 90
carina.bergman@vgregion.se
Uppsvenska TT-avdelningen
Isabel Brundin, 0705-08 13 10
isabel.brundin@regionuppsala.se
Värmlands TT-avdelning
Josef Hasan, 054-61 47 40 
josef.hasan@regionvarmland.se
Västerbottens TT-avdelning
Emma Danvind, 0703-27 77 60
emma.danvind@regionvasterbotten.se
Västmanlands TT-avdelning
Tord Björkman, 0732-19 50 71
bjorkman.tord@telia.com
Örebro läns TT-avdelning
Sara Fransson, 0702-62 01 82  
sara.fransson@regionorebrolan.se
Östergötlands TT-avdelning
Fershad Janfada Baloo, 0765-59 51 95 
Fershad.Janfada-baloo@regionostergotland.se

Lokalavdelningen – din lokala fackliga företrädare 

PORTO
BETALTB

Kontaktuppgifter till ditt lokala fackliga ombud hittar du här nedan samt på hemsidan under respektive lokalavdelning, 
www.tjanstetandlakarna.se/sv/Lokalavdelning/

Returadress:
Tjänstetandläkarna
Bredgränd 5
111 30 Stockholm

TT kanalen

www.tjanstetandlakarna.se


