
TJÄNSTETANDLÄKARNA
— Föreningen för alla anställda tandläkare



Vår styrelse på central nivå
Carina Bergman, Ulrika Rebhan, Chaim Zlotnik (ordförande), 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. 



Detta är Tjänstetandläkarna
Tjänstetandläkarna är en facklig organisation för alla anställda tandläkare 
i Sverige. Vi 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. Tjänstetandläkarna är den fackliga 
organisationen för alla anställda tandläkare, oavsett om du är anställd i 
privat eller offentlig sektor. Att vara medlem i Tjänstetandläkarna innebär 
att man är med och bevakar sitt eget och andras intressen både ur ett 
övergripande perspektiv och ur ett individperspektiv.



Vårt fackliga arbete
Som facklig organisation arbetar vi på alla nivåer för att vara med och 
påverka det som rör tandvården och arbetslivet i stort. Vi för kontinuerligt 
samtal med representanter för arbetsgivare, politiker, myndigheter och 
andra tandvårdsorganisationer om sådant som berör våra medlemmars 
arbetssituation. Våra förtroendevalda är själva verksamma som tandläkare 
och finns där medlemmarna arbetar. Genom dem är vi närvarande och vet vad 
som är på gång på arbetsplatserna. 

Det enskilda stödet
Det kan vara svårt att känna till både sina rättigheter och skyldigheter som 
arbetstagare. Händer det dig något som påverkar din anställning så får du 
som medlem stöd och hjälp att reda ut situationen. Förutom den hjälp vi 
erbjuder vid en eventuell tvist kan du också få rådgivning i allt som gäller din 
anställning, till exempel om lön, ersättningar, anställningsavtal, sjukskrivning 
eller pension. 



Olivia Dahl, Jönköping och  
Marie Branzén, Värmland

Josef Hasan, Värmland och  
Fershad Janfada-Baloo, Östergötland

Samuel Nilsson, Kalmar

Ida Nilsson, Norrbotten



1. Bra arbetsvillkor. Vi ger dig rådgivning i allt från till exempel 
löneutveckling till frågor om arbetsmiljö, så att du kan förhandla dig 
till bra villkor. Exempel på områden som vi ger rådgivning inom:

• Lön och annan ersättning
• Anställningsavtal
• Arbetstid
• Semester
• Pension

• Föräldraledighet
• Sjukskrivning
• Arbetsmiljö
• Arbetsmarknad
• Tjänstledighet

2. Rättsskydd i arbetstvister. Om det skulle gå så illa att du hamnar i 
en arbetsrättslig tvist så ger vi juridiskt stöd och kan vid behov även 
driva ett ärende till domstol. Liksom allt annat stöd från oss ingår 
det i medlemskapet och kostar inget extra.

3. Råd och stöd i sjuk- och arbetsskadefrågor. Skulle du råka ut 
för en arbetsskada eller bli sjukskriven hjälper vi dig att hantera 
situationen. Det kan både röra den försäkringstekniska biten, och 
vad gäller arbetsanpassning och rehabilitering.

Nio skäl att vara med  i Tjänstetandläkarna



4. Bevaka dina arbetsrelaterade intressen. Genom att organisera 
dig medverkar du till att Tjänstetandläkarna kan tillvarata 
tandläkares intressen.

5. Bidra till den kollektiva styrkan. 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 inte kan ignoreras. 

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

7. Var med och påverka. Korta beslutsvägar och stark lokal 
anknytning gör att det är enkelt att få sin röst hörd i föreningen. 
Du kan själv vara med och påverka genom att till exempel delta i 
medlemsträffar, vara klinikombud, skyddsombud eller som ledamot 
i den lokala styrelsen. 

Nio skäl att vara med  i Tjänstetandläkarna



8. Ta del av ett antal medlemsförmåner som vi tagit fram för att 
skapa mervärde för medlemmarna. Till exempel har du möjlighet 
att hyra föreningens fritidslägenheter i svenska fjällen och på Gran 
Canaria, att teckna förmånliga försäkringar och få rabatter på olika 
produkter. Du får även ta del av vår lönestatistik och vår tidning 
TT-kanalen.

9. Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och tillhörighet i 
Saco.  
Genom medlemskap i Tjänstetandläkarna ansluts du även till 
Tandläkar  förbundet. Som medlem får du del av allt som Tandläkar-
förbundet erbjuder, till exempel Tandläkartidningen, rabatterade 
kurser, billigare inträde till den Odontologiska Riksstämman, och 
möjlighet att söka ekonomiskt stöd från stiftelsen Kamrathjälpen. 
Du ansluts också till 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



Fortsätt vara medlem!
Vi har en karenstid under de tre första månaderna av medlemskapet, vilket 
innebär att man inte är berättigad till hjälp om man får problem innan eller 
under karenstiden. Här kan Tjänstetandläkarna liknas vid en vanlig försäkring, 
det är inte möjligt att teckna en försäkring på huset när det redan brinner. Det 
är naturligtvis möjligt att bli medlem efter att ett problem har uppstått men 
det är inte möjligt att få hjälp med just det problemet.
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Gör som dina kollegor, gå in på 
tjanstetandlakarna.se och bli medlem!

Tjänstetandläkarna

Bredgränd 5 

111 30 Stockholm

Tel: 08-54 51 59 80

E-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se

Hemsida: tjanstetandlakarna.se


