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Varför vara med i

			 facket?
Att vara med i facket är för många människor en
självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända
sig till facket vid problem och det känns också bra att
någon arbetar för tandläkarnas bästa. För andra känns
medlemskapet mer tveksamt och man undrar om
man har någon glädje över avgiften man betalar.
Att vara medlem i Tjänstetandläkarna innebär att
vara medlem i en facklig organisation. Tjänstetandläkarna ansluter
Någon arbetar för tandläkarnas bästa
legitimerade
tandläkare
som är anställda både i den privata och den offentliga sektorn. Av naturliga orsaker är de allra flesta
medlemmar verksamma i landstinget men i takt med
att allt fler privata aktörer etablerar sig på tandvårdsmarknaden ökar antalet medlemmar som är anställda
inom den privata sektorn.
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Enkelt uttryckt bedrivs Tjänstetandläkarnas arbete
på fyra nivåer:
1. På övergripande nivå kring allt som påverkar tand-

läkare som är verksamma i Sverige
2. På övergripande central nivå vad gäller slutande av
kollektivavtal
3. I lokalavdelningarna gentemot respektive arbets-		
givare vad avser löne- och anställningsvillkor, medbestämmande samt arbetsmiljöfrågor
4. Stöd till den enskilde individen
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1.

DET SKER ETT ARBETE PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ KRING ALLT
SOM PÅVERKAR TANDLÄKARE VERKSAMMA I SVERIGE.

Tjänstetandläkarna är med som remissinstans, finns
med i olika arbets-, projekt, och referensgrupper i de
utredningar som bedrivs av t ex Försäkringskassan,
Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Här kan bland
annat nämnas arbetet med 65+ reformen, tandvårdsförsäkringen, tandvårdstaxan, utredning av tandhygienisternas utvidgade kompetens, utvärdering kring uppsökande verksamhet och etikavtal med SKL rörande
förhållandet mellan tandläkare och dentalleverantörer.

2.

DET SKER ETT ARBETE PÅ ÖVERGRIPANDE CENTRAL NIVÅ
VAD GÄLLER SLUTANDE AV KOLLEKTIVAVTAL. I en an-

ställning finns mycket som regleras av lagar och regler. Utöver detta finns kollektivavtal som sluts mellan
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Det är milt
uttryckt många viktiga anställningsförhållanden som
regleras i kollektivavtalet för de landstingsanställda
tandläkarna, t ex löneförhandling, fler antal semesterdagar från 40 års ålder, övertidsersättning, ob-ersättning,
kompletterande ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och arbetsskada. En ytterligare väldigt viktig del i
kollektivavtalet är avtalspensionen, utan den skulle det
bli betydligt mindre att leva för den dag vi väljer att gå
i pension. När Tjänstetandläkarna tecknar kollektivavtal
centralt sker det tillsammans med AkademikerAlliansen
som är en sammanslutning av 18 SACO-förbund med
medlemmar verksamma inom kommun och landsting.
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3.

I LOKALAVDELNINGARNA SKER ETT STÄNDIGT ARBETE
GENTEMOT RESPEKTIVE ARBETSGIVARE VAD AVSER
LÖNE- OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR, MEDBESTÄMMANDE SAMT ARBETSMILJÖFRÅGOR. Det bedrivs

ett kontinuerligt och mycket intensivt arbete i
Tjänstetandläkarnas 25 lokalavdelningar.Vad avser
lönefrågor sker ett omfattande analysarbete där
alla avdelningar i landet samverkar. Arbetsmiljöfrågor hanteras ofta i lokala samverkansorgan och
här sker ett kontinuerligt arbete för att tillvarata
tandläkarnas intressen.

4.

STÖD TILL DEN ENSKILDE INDIVIDEN. Som medlem i

Tjänstetandläkarna får den enskilde stöd, råd och
hjälp i alla de former av problem som kan uppstå
i relationen till arbetsgivaren. Tjänstetandläkarna
hjälper även till vid drivande av arbetsskadeärenden gentemot Försäkringskassan och tillsammans
med Sveriges Tandläkarförbund erbjuder Tjänstetandläkarna också hjälp vid anmälan till HSAN.
Alla dessa tjänster är naturligtvis helt kostnadsfria
för Tjänstetandläkarnas medlemmar. Många frågor
som den
Alla dessa tjänster är naturligtvis
enskilde
har rörande kostnadsfria för våra medlemmar
anställning,
tjänstledighet, sjukdom med mera kan snabbt och
enkelt klaras ut vid ett telefonsamtal där medlemmen får svar på sin fråga.
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Några vanliga 			

		

frågor

I MIN ANSTÄLLNING INOM FOLKTANDVÅRDEN FÅR JAG
SOM INTE ÄR MEDLEM I FACKET SAMMA FÖRMÅNER
SOM DE SOM ÄR MEDLEMMAR, DÅ FINNS VÄL INGEN
ANLEDNING ATT VARA MED?

Detta beror på att arbetsgivaren även låter de anställda som inte är fackligt anslutna omfattas av de
med Tjänstetandläkarna slutna kollektivavtalen.
Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg
att det är tack vare Tjänstetandläkarna och deras
medlemmar kollektivavtalet finns. Det är också
mycket viktigt att komma ihåg att det bedrivs ett
omfattande arbete ”i kulisserna” av de fackliga
förtroendevalda vid t ex löneförhandlingar. Utan
Tjänstetandläkarna skulle inget av detta arbete ske
och inga avtal slutas.
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JAG HAR VARIT MED I SÅ MÅNGA ÅR OCH ALDRIG
BEHÖVT FACKET, VARFÖR SKA JAG FORTSÄTTA VARA
MED?

Även om man i vardagens jäkt och stress inte tänker
på det så tar man del av fackets arbete kontinuerligt,
både det som förhandlas fram lokalt likväl som det
som förhandlas centralt. Som ett exempel kan nämnas att det
på senare
Att inte ha behövt utnyttja Tjänstetandtid genom läkarna för att driva ett enskilt ärende bör
kollekvara något att vara tacksam för
tivavtal
slutits ett
nytt bättre pensionsavtal. Att inte ha behövt utnyttja
Tjänstetandläkarna för att driva ett enskilt ärende
bör vara något att vara tacksam för. Dessa situationer är ju av naturliga skäl problematiska och ofta
mycket påfrestande för den enskilde. Däremot kan
det vara en trygghet i vetskapen att man i en sådan
situation kan vända sig till Tjänstetandläkarna istället för att t ex behöva kontakta en advokat. Att man
hittills i sitt yrkesliv inte behövt fackets hjälp är ju
dessvärre inte samma sak som att det aldrig någonsin kommer att uppstå något problem. Det är också
viktigt att komma ihåg att Tjänstetandläkarna bara
hjälper till vid problem som uppstått under med-
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lemskapet. Det är naturligtvis möjligt att bli medlem när man har fått ett problem på arbetet 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.
HAR TJÄNSTETANDLÄKARNA NÅGOT ANNAT ATT ERBJUDA ÄN SEDVANLIG FACKLIG SERVICE?

Ytterligare förmåner som finns att ta
del av via medlemskapet är möjligheten till kostnadsfri arbetslivsinriktad
rehabilitering på Rygginstitutet, erbjudande av förmånliga medlemsförsäkringar via SalusAnsvar, möjlighet
att teckna SACO inkomstförsäkring
(kompletterande arbetslöshetsförsäkring) och möjligheten att hyra föreningens lägenheter i Åre, Sälen och på
Kanarieöarna till ungefär hälften av
marknadspriset.
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I medlemskapet i Tjänstetandläkarna ingår också medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, som hanterar
odontologiska och etiska frågor.
Genom medlemskapet i STF erhålls
också Tandläkartidningen samt billigare kursavgifter och billigare
inträde till Riksstämman. Förutom
de stipendier som kan sökas via STF kan Stiftelsen
STF:s Kamrathjälp även lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj. Här erbjuds
också en kollegial stödverksamhet.
För Tjänstetandläkarnas del är varje medlem viktig.
Ju fler tandläkare som är medlemmar desto större
tyngd får föreningens åsikter både i lokala förhandlingar tillsammans med respektive arbetsgivare men
naturligtvis även i övergripande diskussioner med t
ex Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Därför
är vår strävan och förhoppning att alla anställda
tandläkare väljer att vara medlemmar i Tjänstetandläkarna.
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”Ju fler tandläkare som är medlemmar

desto större tyngd får föreningens åsikter
både i lokala förhandlingar och i övergripande diskussioner”
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Tjänstetandläkarna
Anställda tandläkares fackliga organisation
80 procent allmäntandläkare
17 procent specialister
25 procent chefer
Samarbetar med bl a:
Sveriges Tandläkarförbund
Saco
AkademikerAlliansen
Facklig information och
rådgivning om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön
Anställningsvillkor
Arbetstid
Semester
Pension
Övertidsersättning
Jourersättning
Arbetsvillkor
Arbetsmiljö
Arbetsmarknad

Rättsskydd i arbetstvister
Råd och stöd i sjuk- och
arbetsskadefrågor
Hjälp i odontologiska
ansvarsfrågor
Medlemsförmåner

Bredgränd 5
Box 2287
103 17 Stockholm

Tel: 08-54 51 59 80 Fax: 08-660 34 34
E-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se
www.tjanstetandlakarna.se

