BESTYRELSE:
Christian Eggers-Lurá, Holbæk -2215 6226
formand

Susanne Kleist, Roskilde - 2214 5116
næstformand

Anni Rønman, Viby Sj. - 2274 1896
Bjørn Anderson, Nakskov - 4063 0513
Charlotte Holm-Busk, Roskilde - 4055 9244
Leni Møllsøe, Roskilde - 6130 3751
Lone Petersen, Køge - 2990 6106
Steen Bertram-Jakobsen, Maribo - 4046 5118
Susanne Kristensen, Skælskør - 4079 2327
SUPPLEANTER:
Poul Møller, Holbæk - 2759 1939
Allan Bo Svendsen, Nyk. F. - 4052 0884
Kit Vibe-Hastrup Iuel, Sorø - 4211 2010
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REGIONSGENERALFORSAMLING 2018
Region Sjællands Tandlægeforening.

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 4. oktober 2018 på Hotel Comwell
Strand, Strandvejen 111, Køge.
Kl. 18:00 2-retters middag i Restauranten*
Kl. 19:00 Generalforsamling
Kl. 20:00 Fagligt indlæg: overlæge Preben Homøe om mundhulecancer

*Deltagelse i middagen er gratis, men kræver bindende tilmelding via rstfnet.dk

- benyt dette link!

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Regionsformandens beretning
Særlige emner
Godkendelse af regnskab for 2018
Forelæggelse af budget for 2019
a) Fastsættelse af regionsforeningskontingent
b) Fastsættelse af honorarer
Valg af formand
Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
Valg af repræsentanter til lokale og regionale råd.
Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
Eventuelt

Ad pkt 7.
		

Ad pkt. 3

Ingen ‘særlige emner’

Ad pkt. 4
		

Da regnskabsåret følger kalenderåret, er regnskabet
for 2018 endnu ikke afsluttet. Dette punkt bortfalder.

Ad pkt. 5

Forelæggelse af budget for 2019

a)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 1.000
b)
Bestyrelsen foreslår, at formanden honoreres med
		kr. 82.000
		
Forretningsfører honoreres med kr. 112.000
		
Medlemmer af Samarbejds- og Koordinations		
udvalget modtager særlig godtgørelse efter TF’s 		
		takst.
		
Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takst i
		
forbindelse med deltagelse i godkendte møder.
Ad pkt 6. Bestyrelsen foreslår valg af Christian 				
		Eggers-Lurá, Holbæk.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 8 		
bestyrelsesmedlemmer plus 2-4 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår flg. repræsentanter:
		Susanne Kleist
		Anni Rønman
		Bjørn Anderson
		Leni Møllsøe
		Lone Petersen
		Charlotte Holm-Busk
		Steen Bertram-Jakobsen
		Kit Vibe-Hastrup
		Bestyrelsen foreslår flg. suppleanter:
		Susanne Kristensen
		Kristian Batenburg
		Henrik Harmsen
Ad pkt 8. Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 2 år:
		KEU: Anni Rønman, suppleant: Charlotte Holm-Busk
		PATU: Kristian Batenburg
		OATU: Irene Mandrup Krüger
		
Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 1 år:
		EUU: Leni Møllsøe
		SUU: Karen Kongsbak						
		
Indstilling af medlemmer til Forsknings- og Praksisfor
		
sikringsudvalget, samt til Tandskadeankenævnet: Ad pkt 9.
		

Bestyrelsen foreslår valg af Jan Nicolajsen,
Næstved, og Allan Bo Svendsen, Nyk. F.

BUDGETFORSLAG 2018/2019
Indtægter:
Kontingenter
Kursusgebyr
Renter

Indtægter i alt
Udgifter:
Kontorhold, edb etc.
Porto og gebyrer
Lønninger
Diæter og kørselstilskud
Bestyrelsesmøder
Internatmøde
Regionsformandsmøder
Regionsgeneralforsamling
Kommunikationsrådgivning
Visionsdag TF 2019
Medlemsmøder og kurser
Repræsentation etc
Netbankforsikring
Renteudgifter

Udgifter i alt

475.000 kr.
175.000 kr.
12.000 kr.

662.000 kr.

2.000 kr.
500 kr.
194.000 kr.
30.000 kr.
40.000 kr.
40.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
15.000 kr.
10.000 kr.
300.000 kr.
2.500 kr.
500 kr.
500 kr.

666.000 kr.

Driftsresultat før afskrivninger
Afskrivninger

666.000 kr.
- kr.

Årets resultat

- 4.000 kr.

FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2017 - 2018.
Fremtidens tandpleje
En tand værre?
Det er utroligt svært at opretholde optimismen, men
for ikke at lyde, som en gnaven gammel sur mand, vil
jeg alligevel forsøge, at fremtrylle og informere om
også lyspunkterne i min formandsberetning. Der er
heldigvis mange.
Ny formand i ny bestyrelse.

Formand for Region Sjællands Tandlægeforening

Christian Eggers-Lurá, Holbæk.

Jeg startede som formand i efteråret 2017, hvor jeg
tiltrådte formandsposten i det nye Region Sjællands
Tandlægeforening (RSTF). Vi var exceptionelle ved,
at vi både blev fusioneret og fissioneret. Det tidligere
Sjællands Tandlægeforening (STF) blev sammenlagt
med den tidligere kreds 3: Lolland, Falster og Møn,
men samtidig spaltet fra Fredensborg amt, som blev
sammenlagt med Københavns Tandlæge Forening
(KTF) til Region Hovedstaden. Vi måtte i bestyrelsen
sige tak for godt samarbejde til 5 medlemmer, men
samtidig sige velkommen til 2 medlemmer fra Lolland
og Falster. Denne fusion er gået gnidningsløs på alle
punkter. Vi måtte bl.a. lave ny bankkonto etc. Efter en
masse formalier, er vi nu på plads.
Mit formandsår har til tider været øretævernes holdeplads. Jeg har fået min egen private formandsmail
i Tandlægeforeningen, og foruden en hulens masse
mails derfra, så bliver jeg også bombarderet med mails
fra Kommuner og kollegaer. Disse omhandler bl.a. administrative ting, hvilket jeg som formand hverken kan
eller skal tage stilling til. Derfor har jeg en fantastisk
bestyrelse, som jeg altid benytter, som en lille ERFAgruppe til råd, vejledning og sparring, tak for det :-)
Mit mål både sidste år og i det kommende år (hvis
jeg bliver genvalgt) er, at rekruttere endnu flere yngre
medlemmer (forøget bestyrelsen med 30% i år). Vi er
stadig for mange medlemmer med gråt hår og halvskaldede. Jeg opfordrer især Lolland og Falster til, at
kontakte en af os fra bestyrelsen, hvis man er politisk
interesseret. Kan gøres via Facebook: RSTF NET eller
via vores hjemmeside https://rstfnet.dk
Mit første formandsår har alligevel været spændende
og interessant. Selv om der til tider har været en masse
møder, vil jeg ikke være foruden. Man får et fantastisk
indblik i fagpolitik og hvad der rør sig. Man ved hvilke
ting der er under opsejling og hvad der sker FØR, det
kommer ud i offentligheden. Det er utroligt spæn-

dende og givtigt.
I min bestyrelse har vi et fantastisk kursusudvalg. Vi
har afholdt 3 rigtig gode billige kurser, og alle med stor
tilslutning. Det kan være svært, at finde velegnede og
interessante kurser, nu når kursustilbuddene er mange.
Men kursusudvalget i RSTF har alligevel formået at
løfte opgaven fuldt ud. Tak for det :-)
Slutteligt vil jeg specielt takke min rigtigt gode ven og
tidligere samarbejdspartner Poul Møller, som er vores
sekretær, webmaster og forretningsfører for altid, at
holde hovedet koldt og været på forkant i stedet for, at
være på kant. Samtidig vil jeg takke min næstformand
Susanne Kleist, for sparring og konstruktiv feedback i
alle henseender.
Valgår
Det er valgår i år, vores (store) formand for Tandlægeforeningen Freddy S Lisbjerg er afgående efter 6 år iflg.
vedtægterne, og en ny skal styre fremtidens tandlægeforening. Der er også maksimalt valg til 2 nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsen, da 2 medlemmer er afgående. Det bliver også spændende, hvad det
ender med.
TFs vision for fremtidens tandpleje.
Tandplejesystemets opbygning.
Tandplejesystemet skal opbygges med målrettede tilbud til alle patientgrupper:
1. Børnetandpleje til de 0-17-årige. Børnetand		
plejen skal være vederlagsfri og varetages primært i
kommunalt regi.
2. Ungdomstandpleje til de 18-24-årige. Den
grundlæggende, forebyggende tandpleje til de
18-24-årige skal være vederlagsfri. Ungdomstandplejen skal være en indslusningsordning, der erforankret
i regionerne, og tandplejen skal udføres på private
tandklinikker.
3. Almen voksentandpleje til voksenbefolkningen
25+. Voksentandplejen skal være forankret i regionerne, og tandplejen skal udføres på private tandklinikker.
4. Specialtandpleje til fysisk og psykisk udviklings-hæmmede mv.
5. Tandpleje på odontologiske videnscentre til
patienter med sjældne medfødte sygdomme.

6. Omsorgstandpleje til svækkede ældre. Omsorgstandplejen skal være forankret i kommunerne og varetages primært i kommunalt regi.
Ny model for prioritering af offentlige midler
De offentlige midler, der anvendes til forskellige former for statsligt, regionalt og kommunalt
tilskud til voksne patienter, der ikke er omfattet af specialtandplejen eller omsorgstandplejen, bør
prioriteres og fordeles på en nytænkende måde. Prioriteringen af offentlige midler bør først og
fremmest sikre:
7.
8.
9.

Ungdomstandpleje for de 18-24-årige, hvor de grundlæggende og forebyggende ydelser er
vederlagsfri.
Fagligt forsvarlig tandpleje til socialt udsatte borgere, kontanthjælpsmodtagere og økonomisk dårligt stillede pensionister.
Fagligt forsvarlig tandpleje til patienter med et sygdomsbetinget ekstraordinært stort
behov for tandbehandling, fx patienter med cancer, Sjøgrens Syndrom, sjældne medfødte
sygdomme og medicininduceret mundtørhed.

De offentlige midler, som der derudover måtte være til rådighed, prioriteres til
»»
»»

Undersøgelser og anden forebyggende tandpleje eller
Behandling af oral sygdom

Den sære lov
Allermest har de sammenbrudte forhandlinger mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn
(RLTN) og Tandlægeforeningen fyldt mest. En forhandling, hvor vi troede, at vi skulle forny en
overenskomst, men som viste sig, at være et spil for galleriet. Der blev aldrig talt om forhandlingen, og udfaldet var givet på forhånd. Regeringen havde sendt forhandlingerne af sted med en
rygende pistol, og skuddet faldt før vi opdagede hvad, som ramte os. Men hvad værre var, så trak
dette tråde langt ind i regeringskontorerne. Det viste sig nemlig, at sundhedsstyrelsen havde fået
udarbejdet en rapport, som åbenbart var alt for positiv overfor tandlægerne og deres forvaltning
af de nationale kliniske retningslinjer. Det ville nemlig blive alt for dyrt, hvis tandlægerne viste
sig, at bruge retningslinjerne korrekt. Det måtte der sættes en stopper for. Budgettet var lagt,
1,4milliader. Det er, hvad det er, og ikke en rød reje mere. Om der så skulle bruges ufine metoder,
så måtte denne rapport skrives om. Det blev den så! Og med dette i tilgift, skal vi lægge øre til alle
de løgnagtige historier om, hvor meget tandlæger tjener, og hvor meget vi er ude af kontrol, fordi
vi simpelthen overforbruger af de offentlige kasser.
Som tandlæge og borger i dette samfund, kan man ikke lade være med, at blive skuffet. Ikke så
meget over at vores regering nægter, at anerkende vores faglighed og hvor vigtigt (og billigt)
tandsundhed er i Danmark. Men dette har simpelthen sat spørgsmålstegn ved, om vi faktisk lever
i et demokrati. Det gør mig faktisk SÆRLIGT bekymret. Er demokratiet simpelthen sat ud af
spil, fordi dem, der skal træffe beslutninger, tilsyneladende skal gøre det på baggrund af urigtige
oplysninger
En meget stor gruppe tandlæger besluttede at tage til Christiansborg og protestere den dag, særloven skulle vedtages. Hvor er det sejt, at så mange har deltaget i underskriftskriftindsamlingen
og protester. Desværre var det forstemmende, at se tv billederne fra debatten derinde i folketingssalen. -hurra for demokratiet! Igen var udfaldet bestemt på forhånd. Aftalerne klapset af.
Tandlægerne skulle ned med nakken. Når ikke de frivilligt vil indgå en “aftale”, så må de tvinges.
En særlov blev vedtaget, og et løfte om, at kigge på hele tandplejen i Danmark i det kommende
år.

Hvem stemmer ikke gerne for, at lave et bedre system. Som vores klinikejerformand siger: “
Hvem kan ikke nikke ja til, at kigge på færdselsloven, Jo tak, men kan vi også blive enige om,
hvorvidt vi så skal køre hurtigere eller langsommere, når først loven skal skrives?”. Jeg er ærlig talt
bekymret. Har vores politikere overhoved de rigtige oplysninger at beslutte ud fra? Hvad betyder
“hele tandplejen”? Er det både den kommunale og private del af tandplejen?
Ingen tandlæger er gået ramt forbi dette år, om det så er på det offentlige eller det private.
Derfor er det endnu vigtigtigere end nogensinde, at stå sammen i en fælles forening og kæmpe
for det, vi alle tror på.
Verden har nemlig forandret sig. Os, der er ansat i det det private idag er måske offentlige i morgen. Men vi er stadig tandlæger. Tandlæger med hjertet på det rette sted. Tandlæger for tandsundhed. Tandlæger for vores tandsundhed, for vores patienter og tandlæger med samvittighed,
integritet og høj grad af faglighed.
Vi vil ikke lade os tryne af politikere og særlov. Vi står sammen og kæmper for vores vision for
fremtidens tandpleje. Præget af høj faglighed og kærlighed til vores patienter
Tandlægeforeningen afholdt i sommer en ekstraordinær generalforsamling for de delegerede,
hvor man vedtog en strategi for fremtidens tandpleje. En strategi, som forhåbentlig når de rette
beslutningstagere, uden omskrivninger
MeMeTa (Meget Mere Tandsundhed)
Oprindeligt udsprunget af facebook gruppen “Tandlæger”. Og det hele startede rigtigt med
underskrift-indsamlingen i januar. En gruppe kolleger der lagde an til at protestere i forlængelse
af lægernes protest over STPS. Stor opbakning blandt tandlægerne gav hurtigt over 2.000 underskrifter. God mediedækning og gruppen var umiddelbart en ekstern support til TF. Vores udmeldinger bliver hørt og kan være mere “skarpe” og provokerende end TFs, som trods alt sidder i
forhandlinger vedr. overenskomst.
Da særloven for alvor blev et issue i maj/juni, stiftedes foreningen officielt, for at få særlovs-debatten lidt væk fra Facebook og “genindføre” alm. god faglig kommunikation. MeMeTa har bred
opbakning og er blandet privatpraksis, ansatte, offentligt ansatte og frie tandlæger.
Foreningens formål:
Meget Mere Tandsundhed er en interesseorganisation hvis formål er:
1)
at arbejde for, at ændre den særlov som træder i kraft på tandplejeområdet pr 1/6		
2018 gennem debat, underskriftindsamling og lignende
2)
at sikre kvaliteten og udbuddet af den danske voksentandpleje, samt
3)
at bidrage til udformningen af det lovmæssige grundlag for fremtidens vok		sentandpleje
Fremtidens tandpleje.
Jeg var til formandsmøde for ca. 1 måned siden med de andre 4 regions formænd. Samtidig deltog Færøernes formand(inde). Vi fik nogle gode debatter og kom rundt i mange hjørner, og målet
var entydigt og enstemmigt at forsøge, at få glæden og fornøjelsen ved, at være tandlæge tilbage
på rette spor. Vi bør alle få en fornøjelig hverdag og lave et kvalitetsarbejde med forbedring af
tandsundheden, uden alt for meget indblanden fra eksterne styrelser og ministerier.
Lyder det som noget interessant, besøg vores flotte hjemmeside på rstfnet.dk eller kom til RSTFs
generalforsamling torsdag den 4/10-2018 kl. 18 på Hotel Comwell Strand Køge

Vi er til for dig
Formand for Region Sjællands Tandlægeforening
/Christian Eggers-Lurá

Stress - forebyggelse og håndtering!
- stadig mulighed for tilmelding.

Det kan være en udfordring at holde
balancen og overskuddet når arbejdet er
præget af forandringer og krav. Heldigvis
kan vi gøre mange ting, så arbejdsglæden
fastholdes hos os selv og kollegaerne uden det koster noget eller kræver ret
meget.
Du vil få inspiration og konkrete, enkle
værktøjer, der er evidensbaserede, og
som du kan bruge med det samme så
stress forebygges og trivslen højnes.

Pernille Rasmussen er erhvervspsykolog,
stressekspert og ejer firmaet Grow People
med flere ansatte psykologer. Hun har 15
års erfaring med at hjælpe arbejdspladser i ind- og udland og underviser også
læger og psykologer. Pernille har forsket
på Bispebjerg hospital sammen med læge
Bo Netterstrøm og er forfatter til 4 bøger.
Se evt. mere på www.growpeople.dk

Kurset er ikke kun møntet på at spotte tegn på begyndende stress hos sig selv, men i lige så høj grad
på at kunne opfange faresignalerne fra sine omgivelser - i hjemmet og på arbejdet.
Som klinikejer eller som medarbejderansvarlig er det et godt redskab at have i sin personalekuffert.
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at netop denne kendsgerning burde tilskynde til, at
også andre end tandlæger kunne få glæde af kurset. Det giver god mening, og da der fortsat
er enkelte ledige pladser - færrest i Roskilde - så har vi mulighed for at efterkomme ønsket, så også ægtefæller/samboende og medarbejderansvarligt klinikpersonale nu vil kunne
tilmelde sig. Håber derfor, at det vil skærpe interessen.
Stress er en sygdom, der skal tages alvorligt, såvel i personlig som i klinikmæssig sammenhæng, og
det kan spare dig og klinikken for mange udgifter, hvis du er i stand til at spotte sygdomsopståen i
tide, og vide, hvordan du skal agere.

Kurset afholdes flg. steder:
10. oktober 2018 på Hotel Comwell i Roskilde
25. oktober 2018 på Hotel Kirstine i Næstved
07. november 2018 på Restaurant Bangs Have i Maribo
Kurset starter alle steder kl. 16:45 med let forplejning i form af
sandwich og drikkevarer.
Kurset starter kl. 17:30, og varer frem til kl. 21 afbrudt af kaffe/the/
kage-pause.
Deltagerpris: kr. 500.
Tilmelding sker via rstfnet.dk - følg dette link og vejledningen.
Tilmeldingsfrist: 8 dage før kursusdagen.
Kurset udløser 3 CE-point, som du selv skal registrere på tdlnet.dk

