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Formand for Region Sjællands Tandlægeforening

Christian Eggers-Lurá, Holbæk.

Mit navn er Christian Eggers-Lurá, og jeg
har været i fagpolitik i 12 år. Jeg er klinikejer
i kompanifællesskab i Holbæk, gift og har 3
drenge. Siden 1/1-2018 er de 9 kredse blevet til 5 regioner, Nordjylland, Midtjylland,
Sønderjylland og Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne, og Fredensborgs amt med København incl. Bornholm.
Jeg tiltrådte formandskabet for Region Sjællands Tandlægeforening (RSTF) 1/1-2018
Det er altid spændende starte noget nyt,
og jeg føler vi har samlet et godt hold. Vi
har i RSTF fået ny hjemmeside, ny bankkonto, nye medlemmer, nyt bestyrelsessted
og mange andre ting. I den henseende vil
jeg gerne takke Poul Møller, min sekretær
og tovholder til de mange opstartede ting.
Samtidig takke min næstformand, Sanne
Kleist, for sparring af min formandsrolle.
Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. Vi afholder 5-6 møder om året,
incl. et internatmøde. Bestyrelsesmødet afholdes på Comwell i Køge fra kl. 18 til 22.30
incl. middag. Vi har i år forøget vores bestyrelsesantal med 3 medlemmer, dvs. 30%,
som jeg synes er flot :-)
Lyder fagpolitik interessant er man velkommen til at kontakte mig på enten mail: cel@
tandtandtand.dk eller kontakte mig på telefon 59434311, og man er meget velkommen
til vores næste møde, tirsdag 19 juni.
For mere information om ‘os’ og foreningen, gå ind på rstfnet.dk.
Vi diskuterer fagpolitik, og i øjeblikket

“fylder” den opsagte overenskomst pr. 1/6
og særloven det meste. Via dette link fra
Klinikejerudvalget (KEU) kan man læse om
deres holdninger til (80 sider) ‘særloven’ fra
Sundheldsministeren Ellen Trane Nørby.
Konkurrencestyrelsens regler og kvælertag
forhindrer mig i at give udtryk for min
holdning til særloven, og hvad jeg vil gøre
fremadrettet, men lysten til at rette ind passer ikke godt til mit temperament. Håber
at medlemsmødet den 16. maj i Roskilde
skaber så meget overblik, så beslutningen
giver sig selv! Af andre interessante politiske
verserende sager kan nævnes Tandlægeforeningens (TF) tiltag for faldende kursusdeltagelse på Årskursus. At “basistandplejen” i
Danmark er billigere i forhold til vores nordiske lande. Vores Facebook profil er Rstf
Net. Anmod om at blive medlem!
RSTF’s succesfulde kursus i Køge om datasikkerhed, hvor ca. 250 var fremmødte, var
en god kursusstart for det nye kursusteam.
Isabel B. Jensen fra TF gjorde juridisk
stof levende og interessant. Der var mange
spørgsmål til Isabel, som bevidner, at RSTF’s
kursusudvalg havde ramt rigtigt. Tak for det
Leni og Steen. Isabel har lovet, at lave en “to
do liste” om datasikkerhed til os, se senere
inde i INFO. Kommende efterårskurser omhandler stress.
Med ønsker om fremtidige konstruktive politiske debatter og stort fremmøde i
Roskilde den 16/5.
Christian

Fusion til Region Sjællands Tandlægeforening.
Da jeg i 1981 første gang var formand for 3.kreds Tandlægeforeningen for Lolland, Falster og
Møn blev jeg narret april med en historie om, at børnetandlægerne ville meldes ud af 3. kreds
og ind i 2. kreds. De fik deres egen forening, men det er en anden historie. Historien afspejler
bare frygten i den lille kreds for at blive opslugt af den kæmpestore 2. kreds.
Det skal siges, at 2. kreds i årenes løb har opføre sig pænt overfor os. På hovedgeneralforsamlinger blev vores ene eller to medlemmer altid inviteret til champagneforberedelse før
gallafesten og andre forprang, hvor rævekager blev bagt.
Det gamle Storestrøms Amt var dels 2. kreds dels 3. kreds. Vi deltes gnidningsløst om pladserne i Samarbejdsudvalg og Tandlægenævn.
I de senere år har samarbejdet været formaliseret sådan, at formanden for 3. kreds har deltaget i 2. kreds’ bestyrelses-møder og vi har været inviteret til 2. kreds’ årlige internatmøde.
Lidt forskelle har der været:
Vi har været meget imponerede over, hvor seriøse og målrettede alle møder i 2. kreds har forløbet. Antallet og talelysten taget i betragtning har det såmænd nok også været nødvendigt.
I 2. kreds fik man en ydmyg bid mad før hvert møde, hvor vi i 3. kreds frasagde os diæter og
kilometerpenge mod at få et lukullisk måltid.
I den lille kreds kunne vi lave vores kursusmodel, hvor vi satte kredskontingentet op med
nogle tusinde pr. år og medlemmerne fik så 4-5 “gratis” kurser pr. år med en bid mad og et
glas vin til.
Det gav sjovt nok en tilslutningsprocent på 80-85%, samt et godt kollegialt sammenhold,
hvor alle kendte hinanden. Når man som formand kendte alle sine medlemmer, var det også
nemmere at tage en kammeratlig samtale, hvis et medlem var lidt på kant med Tandlægeforeningens love og især etiske og kollegiale vedtægter.
Så det var da ikke uden en vis form for manglende begejstring vi modtog meddelelsen om,
at vi skulle lægges sammen med den bedste del af 2. kreds. På den anden side set, så havde
vi kørt det på vores måde i rigtig mange år, og der stod ingen unge, ivrige kolleger, der ville
vippe os af pinden. Så vi er gået positivt til opgaven.
Og hvordan er det så gået? Tja, der er rigtig langt fra Nakskov til Køge efter en 8-16 arbejdsdag, men det har rigeligt været det værd. Der har selvfølgelig været en masse praktiske gøremål
at få fra hånden først. Men ikke mindst på grund af RSTF’s sekretærs store arbejde er alt ved
at falde på plads. Nu er der så mere tid til egentlig fagpolitik, og det foregår på en måde, så alle
også ny kolleger kan være med. Det er faktisk rigtig sjovt og interessant,
Så jeg kan kun opfordre yngre kolleger til at give en hånd med! Den gamle rotte her har i
hvert fald haft megen læring og mange gode timer som fagpolitiker.
Bjørn Anderson, Nakskov.

BUT WHY????
Ny i bestyrelsen.

Så er de første tre møder i RSTF’s afholdt. Jeg blev valgt ind som suppleant ved Generalforsamlingen i efteråret, og det politiske arbejde i TF er helt nyt for mig. I min tid som studerende, var jeg engageret i OF og i KU’s (altså Københavns Universitet) studenterpolitiske
arbejde. Siden har det stået på over 20 års arbejde i mine patienters tjeneste og masser af
frivilligt arbejde i diverse foreninger i lokalområdet mm., men aldrig med fingrene i fadet på
det tandlægepolitiske. Indtil nok blev nok. Jeg gik derhjemme og brokkede mig lidt, sidenhen meget, over hvor vag jeg synes min forening var. Hvor lidt jeg synes de var synlige, hvor
meget standen blev bombarderet fra flere og flere sider med krav – helt urimelige krav om dit
og dat. HVORFOR gjorde min forening ingenting?
Min mand blev efterhånden godt træt af at høre på mig. En dag sagde han ”Drop alle de frivillige foreninger og brug noget af din tid på det tandlægepolitiske i stedet, du kan ikke bare gå
og brokke dig, hvis du ikke selv gør en indsats.”
Jeg stillede således mit kandidatur til rådighed (har dog endnu ikke droppet de frivillige foreninger…). Der er jo ikke ligefrem kampvalg og kæmpe deltagelse i generalforsamlingen, så
ind kom jeg.
Nu kan jeg så se, at der rent faktisk bliver kæmpet på mange fronter og at der sker lidt mere
end hvad man tænker, at der rent faktisk sidder nogle engagerede og dedikerede mennesker,
der prøver at gøre det godt for os alle – en trods alt noget broget flok.
Debatten er i øjeblikket livlig i vores stand, hvor vores fagområde og indsats er under politisk
revurdering. Den meget ivrige debat på FB-siden Tandlæger (tak for den Eddie Basson) ville
jeg gerne have lidt mere af i de nye Regionsbestyrelser. Det er god inspiration, men mød nu
for pokker op til generalforsamlingerne, send input til din regionsbestyrelse, kom med idéer
og lad os sammen kæmpe for ordentlige forhold for os og vores patienter.
So that’s why!
Kit Vibe-Hastrup Iuel
Suppleant RSTF

KURSUS I DATASIKKERHED
Tirsdag, den 24. april på Hotel Comwell Strand i Køge med 252 deltagere fra Region Sjælland.

Kursus i den nye databeskyttelseslov.
Forvirret på et højere plan?
Første kursus i Region Sjællands
Tandlægeforening blev afholdt tirsdag
den 24. april på Comwell i Køge med
jurist fra tandlægeforeningen Isabel
Brandt Jensen som foredragsholder.
Kurset var fuldt optegnet med 250
deltagere både tandlæger, receptionister og klinikassistenter.
Isabel førte os igennem alle krogene af
relevans for tandlæger med mulighed
for spørgsmål undervejs, og med god
humor til det vanskelige og tørre stof.
Væsentlige emner vi alle skal tage
hånd om, er:
Databehandler aftaler med f.eks journaludbyder, lønfirma, evt revisor og
tekniker. Det sidste kan undre, men
et aftryk er en personfølsom ting, som
angår helbreddet, og hvis det sendes
elektronisk, skal cpr.nr. eller navn
krypteres. Hvis en revisor behandler
f.eks løn, skal der laves aftale, men
ikke hvis det kun er regnskab og bogføring.
Klinikken skal skrive procedure og
risikovurderinger ned. Det gælder
f.eks, hvordan sendes journaler til andre behandlere, regning til patienter
på mail mm. Her har tandlæge foreningen lavet en grafisk fremstilling
af dataflow på en klinik. Den bliver
tilgængelig på tdlnet midt i maj og
det blev kraftigt anbefalet at bruge
den som inspiration til eget dataflow
for at sikre, at man har været rundt i
alle kroge, og f.eks lavet databehandleraftale med inkassofirma, men ikke
Sygeforsikring Danmark, da de har
egen aftale med patienterne.
Sikkerhedsprocedure omkring backup og evt tab af data samt, hvordan
patienterne informeres om deres data
er blevet hacket, skal ligeledes dokumenteres. Til gængæld er der ikke

i privat praksis krav om logfiler, men
et krav om hvordan man så sikre sig
med personlige koder mm til medarbejder som bruger journal og røntgen
systemer.
Som et kuriosum fortalt Isabel, at personalet også skal give samtygge til at
deres billeder findes på klinikkens
hjemmeside.
Dette kun er eksempler på emner
fra aftenen. Spørgelysten var stor og
da ikke alt stod soleklart er der lavet
aftale med Isabel om en tjekliste til
klinikkerne som sammen med med
diverse powerpoints kommer på RSTnet.dk, dvs region Sjællandshjemme
side snarest.
Da dette referat ikke er udtømmende
om området tilrådes i øvrigt at se på
tdlnet.dk under Datasikkerhed, hvor
diverse skabeloner og værktøjer findes
om emnet, samt følge med under nyheder, hvor der lægges vejledninger
ud.
Leni Møllsøe, Regionskursusudvalget.

Alle slides fra kurset i datasikkerhed finder du på rstfnet.dk via dette lnk!

KOMMENDE KURSUS:
Stress

“Persondataforordningen

træder i kraft
i maj 2018 og den regulerer, hvordan
man må behandle personoplysninger.
Formålet er at beskytte oplysninger om
nulevende, fysiske personer. Det vil sige,
at reglerne ikke gælder for oplysninger
om selskaber som sådan, men deriomod
deres ansatte. I praksis betyder det, at
alle virksomheder er omfattet, da man
altid vil have registreret personoplysninger om kunder, og for hvis man har
ansatte besidder man kontaktdata på
medarbejderne.

”

Bliv klogere via dette link!

Opsigelse af overenskomsten, datasikkerhedsforordning, krav fra patienter,
krav fra medarbejder, høje krav til os
selv.
Mulighederne for stress udvikling er
store, derfor barsler vi også med et
kursus om emnet til efteråret 2018.
Det bliver 3 aftener kun for tandlæger
med erhvervspsykolog Pernille Rasmussen fra Grow People.
Indhold bliver med fokus på tandlægens rolle som leder, sig selv, stressforebyggelse og trivsel.
Dato og sted kommer på mail og kan
findes på rstfnet.dk inden sommerferien.
Kursusudvalget

X

tra-ordinær generalforsamling i Tandlægeforeningen!

Tandlægeforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling i Kolding d. 2. juni.
På dagsordenen er fremtidens tandpleje og den kommende særlov for privat praksis.
Lørdag den 2. juni afholder Tandlægeforeningen en ekstraordinær generalforsamling. Det besluttede
Hovedbestyrelsen på et møde i marts måned. Det overordnede tema er Tandlægeforeningens ideer til
fremtidens tandpleje. Sundhedsministeren har meddelt, at regeringens bud på fremtidens tandpleje
vil blive formuleret i løbet af de kommende måneder og forventes at blive fremsat som lovforslag til
Folketinget i løbet af 2019.
Repræsentantskabet skal samtidig diskutere indholdet af den kommende særlov for privat praksis
og hele sektoren, følge op på de politiske stormøder, samt lægge Tandlægeforeningens fremadrettede
strategi i forbindelse med det kommende arbejde med at definere ”fremtidens tandpleje”.
Alle Tandlægeforeningens medlemmer er velkomne, men det er alene repræsentanterne,
der har stemmeret.
Tid og sted:
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 10.00–16.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

5 ting, du bør vide
om ‘særloven’!
Følg dette link!

TANDLÆGEFORENINGENS MEDIEKAMPAGNE

I gennem flere uger har TFs
kampagne kørt primært på
de sociale medier. Fokus er
at fremme viden om sammenhængen mellem tandlægebesøg
og almen sundhed samt at påvirke
politikerne i denne turbulente tid
med en opsagt overenskomst. Det sidste er sket via to store dagbladsannoncer
i de store aviser.
Desuden opnåede Tandlægeforeningen den
25. marts at få dagbladet B.T. til at bringe en
stort opsat artikel om, at betændelse i tænder
og mund kan forværre sygdomme andre steder i
kroppen. Derudover er det lykkedes at få Go Morgen på TV2 til at bringe et langt indslag om, hvordan
tandlæger kan opdage sygdomme som cancer og diabetes.
Den 10./5. kommer der endnu en annonce på Altinget,
som er en netavis, der læses af mange politikkerer og deres
embedsmænd.
TF er ved at lægge sidste hånd på info materiale til venteværelse,
hjemmeside, info-tv osv. Lige så snart særlovens endelige ordlyd
kendes, vil det blive indarbejdet i materialet, som så kan bruges på
klinikkerne.
Susanne Kleist
Husk medlemsmødet onsdag d.16/5 i Roskilde om netop den opsagte overenskomst.
Du tilmelder dig via tdlnet.dk. Del gerne al kampagnes indhold, jo flere vi kan informere jo bedre.
https://www.tdlnet.dk/-/media/TdlNet/foreningen/dok/2018/Annonce%20Tandlgeforeningen%20indrykning%2020042018.ashx?la=da￼
https://www.tdlnet.dk/-/media/TdlNet/mediecenter/media/2018/TF_Dagbladsannonce_6x365_HI2.ashx?la=da￼

DATASIKKERHED - DOKUMENTER OG SKABELONER.
Tandlægeforeningen har gjort papirarbejdet - om ikke enkelt - så dog væsentlig lettere for klinikkerne. TF har tænkt alle de svære tanker, og udmøntet det i en række
tekster og skabeloner, som du bare skal hente på tdlnet.dk, og udfylde med
de oplysninger, der er gældende for din klinik. Lidt af en mundfuld, men
nødvendigt L
Der er også tænkt på information af dine patienter, og dokumentet skal bare printes ud, og ophænges i venteværelset.
Meget fin medlemsservice fra TF’s side.
Alle dokumenterne finder du via dette link:
to-do-lister

tdlnet

Hvad gør du?
Tandlægeforeningen har udarbejdet
en række hjælpeværktøjer og skabeloner
så du nemt og hurtigt kan komme i gang med
at få beskrevet og dokumenteret datasikkerheden på
din klinik. Tilmeld dig med fordel ‘Nyheder’ på tdlnet. Så
er du sikker på at blive hold orienteret, når eller hvis, der sker
ændringer af lovgivning og i materialet.

KÆRE KOLLEGA.
Selvom Facebook er et forkætret medie-emne, der i disse tider oplever mere modvind end medvind, så er det alligevel bestyrelsens opfattelse, at det er en hurtigt og målrettet kommunikations platform, som vi har valgt at prøve af. Den er tænkt som en pendent til vores hjemmeside, og til INFO. Kommunikation er ikke kun et spørgsmål om ‘ord og tekst’, det
kræver sprdning over mange medier, og da det ligger bestyrelsen meget på sinde at opnå bedst mulig kontakt til medlemsskaren, og gerne opnå feedback og respons, så håber vi på at
Facebook kan bidrage positivt til dette.
Nyheder fra vores egen Regions-andedam vil være at finde her, og siden er parat til også at modtage dine indlæg, og dine forslag til alt, hvad der har faglig og saglig karakter.
Jeg erkender med det samme, at jeg ikke er nogen dreven ‘Facebook-nørd’, men forhåbentlig lærer jeg mere og mere undervejs, og jeg bestræber mig på at efterleve alle gode råd og
vejledninger desangående, som I måtte bidrage med.
Nok om det.
Lad os komme i gang, og til det kræves nogle ‘venner’. Rstf Net er en lukket gruppe kun for medlemmer af Region Sjællands Tandlægeforening, så send mig en venneanmodning med
dit navn og arbejdssted, og du er på.
Der er nok at snakke om i disse tider, så giv gerne dit besyv med. Del også gerne relevante oplevelser med dine lokale kollegaer. Har du brug for vikar grundet langtidsferie eller sygdom, så kunne det måske også være en oplagt mulighed for at søge hjælp - eller selv tilbyde hjælp.
Kun fantasien (og sagligheden) sætter grænser, så vi ser frem til at få dig med til at puste liv i Facebook-siden.
Find os via dette link: https://www.facebook.com/rstf.net.5
Poul Møller.

FORSIKRINGSBROKKER.
TV-lægen Peter Qvortrup Geisling har jo gjort det til sit varemærke
at peppe sine seriøse foredrag op med ‘journal-brokker’. Meget underhol-dende, og utroligt hvordan det danske sprog kan mishandles.
Forsikringsbranchen kan dog sagtens matche patientjournaler på det
område, så for at slutte INFO i den muntre ende, og i en verden, der er
langt fra tidens tristesse og deprimerende emner, så har jeg fundet et par
udpluk af de forklaringer, som ulykkesramte i trafikken kan give som
forklaring på deres uheld.

Jeg kørte ind i en lygtepæl, som jeg ikke opdagede, fordi den var skjult af nogle fodgængere!
En fodgænger ramte mig, og fortsatte ind under vognen!
Jeg stødte sammen med et stillestående træ!
Hvis føreren af den anden vogn var stoppet nogle meter bag sig selv, ville uheldet aldrig være sket!
En ko slentrede ind i min bil. Man fortalte mig bagefter, at den var åndsvag!
Jeg kørte godt nok manden ned, men han indrømmede at det var hans fejl, idet han tidligere var blevet kørt ned!

