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NÄRVARANDE 
 
 
 
 

Plats 

Gunnel Hänsel Petersson (GHP) 
Kerstin Larsson (KML) 
Viveca Andersson-Plyming (VAP) 
Anders Hedenbjörk-Lager (AHL) 
Dan Ericson (DE) 
 
ZOOM, Cariologi, Malmö Tandvårdshögskola 

 

ÄRENDE 

 

BESLUT / ÅTGÄRD 
 

Välkomna 
 
Ordförande GHP hälsade alla välkomna 

 
Föregående protokoll 21-06-16 

 
Föregående protokoll till handlingarna. 

 
SOU 2021:8 
 

 

Årsmöte 21-08-20 

 

  

       

     Forskningsrapporter 

 

 
Remissvar SOU 2021:8 När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa inskickat 25/8 
2021.  
 
 
Årsmöte hölls på ämneskonferensen 20/8 2021. Aktuella 
dokument finns upplagda på hemsidan (VAP) 

Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Kallelse Årsmöte 2021 
 
Forskningsrapporter i cariologi (3st) hölls på 
ämneskonferensen 20/8 2021 samt 2 av dem presenterade 
poster på Riksstämman 
 

 
Återkoppling från Riksstämman 
 
 
 

Förfrågan Socialstyrelsen 
 
 
 

Ämneskonferens 2022 
 

 
Återkoppling från Riksstämman 2021. Symposium (AHL, 
KML). Future lab (MN).  
 
 
Förfrågan från Socialstyrelsen att utse representant från SFFC 
om deltagande i målnivåarbete för tandvård, kopplade till de 
nationella riktlinjerna (GHP). AHL anmäld. 
 
 
Planering inför Ämneskonferens 25–26 augusti 2022 i Malmö 
inklusive årsmöte (GHP). Kallelse Årsmötet vid midsommar 
(minst 3 v före 25/8). Utskick Ämneskonferens – förslag i april-
maj. Ordförande tillskriver fakulteterna m.fl. om tema och 
skickar arbetsdokument Gruppschema till mötesdeltagarna. 
 
 
 

http://www.cariologi.se/
https://cariologi.se/onewebmedia/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202021-08-24%20klart.pdf
https://cariologi.se/onewebmedia/Verkksamhetsber%C3%A4ttelse%20SFFC%202020.pdf
https://cariologi.se/onewebmedia/Kallelse%20%C3%A5rsm%C3%B6te%20SFFC%202021.pdf
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Task Force Kariesklassifikation – 
lägesrapport 

 

 

 

 

 

Swish 

 

 

 

 

SFFC ny logotype 

 
 

 

 

En beskrivning och mall med exempel av klassifikation av 
kariessjukdom är utskickad till årsmötesdeltagarna för att alla ska få 
möjlighet att inkomma med synpunkter. Deadline för synpunkter 
29/11. Därefter sammankallas gruppen med Karin Sunnegårdh-
Grönberg, Dan Ericson, Ulf Söderström, Håkan Flink, Maria 
Holmgren och ämnesföreträdarna på fakulteterna för fortsatt arbete 
för att få konsensus och att frågan sedan drivs vidare av NPO för 
fortsatt arbete och konsensus. 
 
 
Swish är beställt, nummer finns och så snart underlagen är 
inskickade till Nordea kan vi börja använda Swish. Dock måste nog 
Swish finnas med på agendan vid nästa årsmöte och 
årsmötesprotokoll bifogas för att Nordea ska ge klartecken till 
Swish. AHL undersöker vidare. Problem beträffande 
adressändringen fortsätter.  

 

Efter diskussion överens söka professionell hjälp för max ca 10 000. 
Önskemål: ska vara modern, ren och tydlig, borren ska vara med, 
SFFC + utskrivet på svenska och ev engelska.  

 

Övriga frågor 

 

AHL föreslår gemensamt arbetsdokument i Teams. Nästa 
styrelsemöte börjar vi i zoom och AHL har förberett grupp i Teams 
och demonstrerar. 

 
Balanspunkter 

 
• Swish är på gång (AHL). Kom ihåg skriva i nästa 

årsmötesprotokoll. 
• SFFC logotyp ta fram förslag (AHL, VAP, DE) 
• Planering Ämneskonferens 2022 
• Kallelse Årsmötet vid midsommar (minst 3 v före 25/8).  
• Utskick Ämneskonferens – förslag i april-maj.  

Nästa möte  Mån 6 februari kl. 10-12 

 
 

Malmö 2021-11-25 
Ordförande    Sekreterare 
Gunnel Hänsel Petersson  Viveca Andersson-Plyming 

http://www.cariologi.se/

