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Kære kollega.
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Foråret er over os. Bøgen springer ud. Storken
er landet. Havtemperaturen stiger. Foråret er en
dejlig tid og en forandringernes tid, og måske
bliver vi også snart vidne til ‘Tranens’ afdansningsbal. Om det så måtte føre noget godt med
sig indenfor vores snævre sundhedsområde, det
står hen i det uvisse. Traditionen tro kan vi som
stand ikke just prale af vores mange beundrere
og nære venner indenfor det politiske miljø,
og min tro på eller tillid til at et regeringsskifte
og ministerrokade skulle give munden og dens
sygdomme et fagligt og økonomisk løft med respekt for tandlægestandens faglige tilgang til sit
virke, er ikke ophidsende stor. Forhåbentlig tager jeg fejl. Tilsyneladende har vi venner blandt
Alternativet, men den sejr og opmærksomhed
er nok ikke en, der flytter bjerge eller fjerner de
store (tand)sten i skoen. Op ad bakke, er det,
og kun sammenhold og faglighed er vejen frem
i en verden, hvor vores eneste sande venner, er
vores patienter. Paradoksalt nok, da det i sidste
ende er dem, der får lov til at betale for alle de
politiske tåbeligheder og pålagte gebyrer.
Poul Møller.
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CHRISTIAN EGGERS-LURA, HOLBÆK
genvalgt som formand på Regionsgeneralforsamlingen 2018

berygtede særlov. Det forlyder på vandrørene, at der snart er velvillighed til en
ny overenskomst, men det er valgår. Bemærkelsesværdigt er det, at sidste år ved
opsigelsen af overenskomsten i marts, hvor
samtlige regeringspartier stemte for særloven og imod overenskomsten, er det nu
alle regeringspartier (undtagen to) som
stemmer for, at indlede forhandlinger om
en ny overenskomst?
Ny formand for Tandlægeforeningen.
Vi fik valgt en ny formand for Tandlægeforeningen i november sidste år, Susanne
Kleist, der også er næstformand i vores
bestyrelse. En stor hjælp og et stærkt kort,
og Susanne bidrager aktivt til den politikiske
debat. Givtigt at have hende ombord i Region Sjællands Tandlægeforening (RSTF).

Loyalitet: Det er tid til at se tilbage på det forløbende år, med
mig i formandsstolen i lidt over et år.
Vi fået en fasttømret bestyrelse med 4 nye medlemmer ud af 9,
dvs. vi har fået ”frisk blod” på næsten 50 %, og det kan mærkes på vores bestyrelsesmøder. Det var en af de primære kardinal punkter i min mission som formand. Vores møder bærer
også præg af, at alle bliver hørt og kommer med deres meningsudvekslinger. Et vigtigt incitament for mig. Jeg forsøger
efterfølgende, på bedste måde, at opsummere og konkludere
på debatten. Internt kan/må vi godt være uenige, men udadtil står vi sammen og har en fælles profil og er sammentømret.
Meget vigtigt for mig at sige er, at vi skal være loyale overfor
hinanden, bruge vores energi på de ydre påvirkninger og ikke
være illoyale internt. Fjenden skal bekæmpes eksternt og ikke
internt.
Særloven: Det forgangne år har vi bl.a. diskuteret den berømte/

Kurser: I det forløbende år har vi afholdt
4 velbesøgte kurser. Databeskyttelsesloven,
stresshåndtering, carieskalibrering og senest, sandheden om sukker. Tak til Steen og
Leni. Ultimo oktober og primo november afholder RSTF et 2
timers kursus for hele teamet i genoplivning. Glæd Jer og reserver dagen. Der åbnes først for tilmelding efter sommerferien. Du får en udførlig beskrivelse med alle fakta direkte i din
mailboks, så derefter skal du melde hurtigt tilbage hurtigt, da
det er ’først til mølle’ og begrænset antal pladser. Læs mere senere i dette INFO.
Møder i Tandlægeforeningen: Ved Hovedgeneralforsamlingen i november 2018, blev 3 resolutionsforslag vedtaget:
Valgforordningen,
1. Hvordan stemmeafgivningen på regionsgeneralfor-		
samlingerne bedst muligt kan sikre en kvalificeret dia
log og valg af de repræsentanter med flest stemmer.
2. Skabe mulighed for fjerndeltagelse i regioner, hvor ge
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ografien er særlig udfordrende eller løse disse medlem
mers problemer på anden vis.
3. Få præciseret, at det er de 2 medlemmer med flest 		
stemmer bag sig, som går videre til en evt. urafstemning, for at sikre, at en kommende formand altid har
mindst halvdelen af de afgivne stemmer bag sit man		
dat.
Jeg har deltaget i 2 møder og Frank Dalsten er i øjeblikket ved
at forsøge, at samle trådene.
Spændende at se, hvad det ender med.
Flytning af Hovedgeneralforsamlingen
Jeg har deltaget i et møde, og Lotte Junggren er i øjeblikket ved
at forsøge, at samle trådene.
Møder i Region Sjællands Tandlægeforening (RSTF)
I RSTF har vi bl.a. diskuteret Fremtiden Tandpleje, hvor skal vi
hen for verdens bedste Tandsundhed. Desuden har vi fået en
forretningsorden, hvordan man skal holde møderne og hvem
er tovholder etc. Vi har gennemgået regnskabet for 2018, da
kreds 2 både er blevet spaltet og samtidig blevet fussioneret
med kreds 3. Regnskabet og fussion/fission er forløbet gridningsfrit.
Ovenstående møder i Tandlægeforeningen har vi selvfølgelig
også diskuteret i RSTF og givet vores mening til kende.
Fremtiden
Vi afholder næste møde onsdag den 12. 6., hvor vi bl. a. skal
diskutere mere spændende politik.
Vi skal på internat møde i RSTF den 13.-14. september, hvor vi
bl.a. skal diskuterer oplægget om den over 50 siders prognose
rapport om tandplejen 2018 -2040.
Tilslut afholder vi regionsformandsmøde ultimo august, hvor
alle formænd skal besøge Grønland, både bl.a.fordi det er 18år
siden, vi har besøgt Grønland og for samtidig at pleje Rigsfællesskabet. Det glæder jeg mig rigtigt meget til.
Det bliver et spændende år i RSTF regí og husk at besøge vores
egen overskuelige hjemmeside rftsnet.dk

HENRIK HARMSEN, SLAGELSE
nyvalgt bestyrelsesmedlem - Regionsgeneralforsamlingen 2018

Det er mit håb og ønske at være med til at skabe en meget mere
aktiv og udadvendt forening politisk og erhvervsmæssigt.
Den megen turbulens, der var i forbindelse med først opsigelsen
af overenskomsten og sidenhen vedtagelsen af særloven gjorde,
at jeg følte, at det var nødvendigt, at jeg begyndte at vågne op og
engagere mig fagpolitisk fremfor bare at sidde på sidelinien med
endnu en “mening om tingene”.
Jeg er flere gange blevet præsenteret for, at tandlæge-kolleger har
et syn på tandlægeforeningen, som om der var tale om “Foreningen” overfor os medlemmer.
Det er forkert! Du - det enkelte medlem er foreningen. Når det
så er sagt, så er beslutningsvejene anderledes end hjemme på
klinikken.
Hjemme på klinikken er vejen fra overvejelsen om at foretage
en investering, over at foretage investeringen og til investeringen
materialiserer sig på klinikken kort, eller kan være kort. Der er
aldrig særlig mange at diskutere med.
Det er klart anderledes, når man arbejder i en forening, og her
er RSTF ligesom alle andre foreninger.
Rent geografisk strækker den sig udover hele den del af Sjælland, der ikke er København og Nordsjælland inklusive Bornholm.
Det er et usædvanligt stort område, og som strukturen er lige
nu, kræves det, at man møder op personligt, for at man kan give
sin mening til kende og afgive sin stemme på generalforsamlingen.
Det system har muligvis fungeret tidligere, hvor der var 15
kredsforeninger, men nu kommer det i praksis til at afskære en
hel del medlemmer fra at udøve deres indflydelse, og det kan på
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den baggrund være forståeligt, at der opstår en følelse af dem og os.
Jeg er en af dem, der ønsker ændringer af dette system indført,
så vi kan mobilisere flere i den fagpolitiske debat, og derfor er
det rigtig vigtigt, at så mange som muligt kommer på generalforsamlingen. Dels kan det være hyggeligt, men samtidig vil det
også give et klarere indtryk af, hvad vej medlemmerne ønsker, at
foreningen skal gå, og dermed overlades beslutningskompetencen ikke alene til de få fremmødte.
Der kan være mange grunde til at inddrage moderne teknologi i
form af tele-conferencing, men når fx. Novo ønsker at begrænse
rejseaktiviteten i ledelsen og benytte sig af teknologien, så kunne
det nok også lade sig gøre i RSTF/TF regi - hvis man vil.
Til daglig driver jeg en klinik med 3 tandlæger, 2 tandplejere, 4
klinikassistenter og 2 elever, der snart bliver til 3 i Slagelse.
Efteruddannelsesmæssigt har jeg taget Diplom i implantologi på
FGDP/RCS i London. Jeg har gennemført Pankey Curriculum
og taget et udpluk af kurser hos Dawson, Kois og Spears. Dertil
kommer lidt invisalign behandling og for nylig er jeg begyndt at
lave Pinhole operationer, der genskaber mistet gingiva. Alt i alt
en bred almen praksis.
Fagpolitisk har jeg brugt mit første halve år på at rejse debat
om det faglige niveau og den praktiske erfaring hos de faglige
medarbejdere/rådgivere i STPS, som jo træffer afgørelser, der
for tiden ikke kan appelleres. Det sætter meget høje krav til
faglighed og klinisk erfaring, og det er vigtigt at den er til stede.
Dernæst har jeg via en lille pilotundersøgelse sat fokus på den
tid, vi som tandlæger bruger på journalskrivning og andet bøvl.
Resultatet er ikke uinteressant, og vil fremkomme senere.

JENS LÆTGAARD, HIMMELEV
nyvalgt suppleant - Regionsgeneralforsamlingen 2018

Jeg vil arbejde for større åbenhed i TF. Arbejde for at vores forening taler et tydeligere sprog overfor omverdenen og ikke
mindst internt. At TF står op for deres medlemmer i tykt og tyndt.
For at kunne udføre dette arbejde kræver det at der møder mange op til regionsgeneralforsamlingen i oktober.
Da overenskomsten blev opsagt engagerede jeg mig i underskriftindsamlingen, demonstrationen, m.m. Jeg sidder nu som
suppleant i bestyrelsen i RSTF. Jeg er interesseret i at engagere mig yderligere i bestyrelses arbejdet.
Min oplevelse er at TF til tider virker lukket i sin kommunikation. Lidt gammeldags. Trænger til nyt blod.
Flere påpeger at de ønsker større engagement fra medlemmerne - men når flere melder deres kandidatur, kan det virke
som om flere kræfter forsøger at holde dem ude. Flere medlemmer taler om dem og os. Vi er alle på samme hold!!
Vi har et fælles mål, men alligevel føler jeg ikke at TFs gamle garde rigtigt byder nye kræfter helhjertet velkommen.
Jeg vil arbejde for:

		
		
		

1.
2.
3.

4.

Større åbenhed i TF - medinddragelse af medlemmer.
Elektronisk deltagelse i kredsgeneralforsamlingerne, således at flere medlemmer kan “være med” og 		
stemme - store afstande i de nu kun 5 regioner bør tilgodese nye metoder.
Vi skal som stand kunne fremstå som veluddannet, og dermed mener jeg at det skal være obligatorisk med
videreuddannelse. Således kan vi i det offentlige rum som forening, melde ud: Gå til en tandlæge der er 		
medlem af TF - vi stiller krav!
Arbejde for en overenskomst som giver mening

Var mobil henvisnings kirurg gennem 15 år, Videreuddannet på Royal College of Surgeons, Londen, DipImpDent RCS,
medejer af Himmelev Tandlægehus, ejer og stifter af klinikproduktion.dk, har netop meldt mig ud af særloven, m.m.

“Somme tider får jeg en fornemmelse af, at da Gud

skabte mennesket, overvurderede han sine evner. ”

Oscar Wilde.

https://rstfnet.dk

IRENE - RSTF’s REPRÆSENTANT

KRISTIAN - RSTF’s

I OFFENTLIGT ANSATTE
TANDLÆGERS UDVALG

Jeg hedder Irene Mandrup Krüger og kommer oprindeligt fra Nordvestsjælland. Som barn i praksiskommuner, har jeg aldrig selv trådt mine
barnesko en en kommunal tandpleje. Derfor er det lidt pudsigt, at det er
her mit arbejdsliv har udfoldet sig, siden jeg blev kandidat fra Københavns
Tandlægeskole i 2011. Den kommunale tandpleje har simpelthen vakt og
fastholdt min interesse.
På nuværende tidspunkt er jeg ansat som distrikstandlæge i Gentofte kommunes tandpleje, og repræsenterer RSTF i OATU. Jeg er aktiv i fagpolitik,
fordi jeg synes det er virkelig interessant at forstå baggrunden for hvorfor
tingene er som de er, både i Tandlægeforeningen og ude på arbejdspladserne.
Jeg vil endvidere gerne bidrage til at udbrede kendskabet til den kommunale tandpleje som en spændende arbejdsplads fuld af udviklingspotentiale for den enkelte tandlæge, og et specialiseret tilbud til borgerne i vores
målgrupper.
Derudover synes jeg det er vigtigt at blive ved at kæmpe for den gode
kvalitet i den kommunale tandpleje til fordel for både brugere og medarbejdere.

REPRÆSENTANT I PRIVAT
ANSATTE TANDLÆGERS UDVALG
Mit navn er Kristian Skovsgaard Batenburg. Jeg er 28 år og kandidat fra Københavns Tandlægeskole i 2015.
Jeg har været privatansat tandlæge hos Tandlægerne Uldal i Roskilde siden 2015.
Privat bor jeg i Roskilde med min kæreste Michelle, som også er tandlæge og vi
venter os en lille dreng til september.
Jeg har elsket tandlægefaget siden første gang jeg fik et vinkelstykke i hånden
på tandlægeskolen og jeg er stolt af mit fag. Jeg går glad på arbejde hver dag og
kunne ikke se mig selv i et andet job. Jeg har valgt at være suppleant i RSTF for
at få lære fagpolitikken at kende fra bunden.
Til hovedgeneralforsamlingen i 2018 blev det besluttet at forsøge at lave en ny
barselsordning for privatansatte tandlæger i danmark. Således har udvalget
siden da arbejdet med udkast til en sådan aftale og indledt spæde forhandlinger
med KEU. Der skæves til både ordningerne på Færøerne og Norge hvor man
gør brug af en slags barselsfond som alle, både arbejdsgivere og -tagere betaler
til. Desuden arbejdes løbende på, sammen med efteruddannelsesudvalget, at få
attraktive kursusgivere/foredragsholdere til PATU-konferencen som i år er den
20. September.
https://rstfnet.dk

REGIONSKURSUSUDVALGET
Leni Møllsøe, Steen Bertram-Jakobsen, Susanne Kristensen

Regionskursusudvalget har stået som arrangører af to kurser i
det tidlige forår: carieskalibrering og ‘sandheden om sukker’.
Det første kursus kunne kun rumme 30 deltagere. Det var kun
for tandlæger, og tilbagemeldingerne var yderst positive fra et
udsolgt felt. Carieskalibrering er en rigtig god øvelse, og selvom
nogle kollegaer stadig anser caries for ‘banal viden’, så er også
det et sygdomsområde, der undergår forandringer og hvor nye
behandlingsmetoder introduceres. Hyppigste årsag til tandtab
er fortsat caries,
så vigtigt at få ny
viden og kalibrere sit syn på,
hvornår invasiv behandling
er påkrævet.
Ikke mindst en
god øvelse for
tandlæger på
samme klinik.
‘Sandheden om Sukker’ var for hele teamet, og fordelt over 2
kursusteder - Roskilde og Maribo, hvor deltagerantallet var
henholdsvis 86 og 58. Sandheden om sukker stillede skarpt på
blodsukkerniveau og de mange veje til at stabilisere det, således
at man kan få et af de bedste medicinskabe til behandling af
overvægt, træthed, allergier, type 2-diabetes, humørsvingninger
og autoimmune sygdomme. Sundhed handler ikke om, hvor
meget sukker man spiser. Den handler om, hvor meget sukker
man har i blodet!
Kursusgiver: Pernille Sams.
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Regionkursusudvalget arrangerer i efteråret 2019 Genoplivningskursus for hele teamet med teori og
praktiske øvelser på dukker.
Undervisningen foretages af Livlægerne, der har arrangeret kurser for adskillige hundrede tandlæger
i Plandent regi, og har stor kompetence i dette.
Kurserne foregår fra kl 17- 20 med spisning fra 17-18.
Der udstedes efterfølgende certifikat til deltagerne, der gælder i 3 år efter kurset.
Der er allerede planlagt kurser i Maribo d. 31.10, Næstved d. 05.11 og Roskilde d. 29.10 (evt. også d.
30.10 ved stor tilmelding). Maksimale deltagerantal er 80 deltagere på hvert kursussted.
Der er ikke åbent for tilmelding endnu, men reserver allerede en dato nu!
Efter sommerferien vil du i din mailboks modtage endeligt program og pris, samt tilmeldingsprocedure. Som altid - først til mølle-princippet!
https://rstfnet.dk

NOSTALGI - FRA DEN GANG TANDLÆGEN VAR VÆRDSAT OG #METOO VAR UKENDT.
krydret med en sang fra de gode gamle dage af Mr. Beutelrock, 1942

FARVEL TIL MIN PRÆMOLAR
MELODI: Jim og jeg var venner

Minus 5 har tjent mig alle dage,
troligt har den tygget al min mad.
Nu er der kun en ussel stump tilbage,
og vi skal desværre skilles ad.
Stakkels Præmolar - min gode minus 5,
stakkelse Præmolar tangen er lagt frem!
Husker du de glade ungdomsdage,
da vi tog en bid af lidt af hvert,
så blev vi gourmet’er og ville smage
kun de ting, som ganen har lært os.
Stakkels Præmolar - min gode minus 5,
stakkelse Præmolar tangen er lagt frem!
Du med tiden blev lidt carieret,
og du stod og rokked’ på din rod.
Nu er du desværre helt luxeret.
Rodkanalen fuld af løbesod.
Stakkels Præmolar - min gode minus 5,
stakkelse Præmolar tangen er lagt frem!
Tak, fordi du troligt passed’ donten,
fem og tred’ve år du tjente huld.
Vi foragter begge palaponten.
du skal genopstå i pure guld.
Stakkels Præmolar - min gode minus 5,
stakkelse Præmolar tangen er lagt frem!
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God sommer ønsker
din regionsbestyrelse!
Redaktion: Poul Møller.
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