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Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 8. oktober 2020 kl. 19:30
på Hotel Comwell Strand, Strandvejen 111, Køge.
Kl. 18:00 2-retters middag i Restauranten*
Kl. 19:30 Regionsgeneralforsamling

*Deltagelse i middagen er gratis, men kræver bindende tilmelding via email eller sms til 2759 1939.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Regionsformandens mundtlige beretning - skriftlige beretning på næste side.
Særlige emner
Godkendelse af regnskab for 2019
Forelæggelse af budget for 2021
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

rstfnet.dk

Formandsberetning RSTF 2020
22. september 2020

den forbindelse vil jeg også byde velkommen til …., …. og
….. som sidder og lytter med på denne GF (vi håber at 1-3
steder i regionen at kunne samle nogle kolleger der kan sidde
sammen virtuelt og deltage (inkl afstemning) til generalforsamlingen).
Jeg er stolt over at være en del af dette.

Tid til forandring.

Det første år som formand for region Sjælland er ved at
være gået. Umiddelbart har jeg mærket støtte for tesen: Tid
til forandring. Dermed hentyder jeg bestemt ikke til corona
situationen.
En helt ny bestyrelse har været igang i et års tid. En bestyrelse villig til forandring og med mange gode input.
Til vores bestyrelses møder har vi inviteret til forskellige
lokationer i regionen og til et par timers debat og efterfølgende middag. Derefter har bestyrelsen trukket sig tilbage og
afholdt vores bestyrelses møder alene.
Der har været rimelig interesse for dette, men også her har vi
været ramt af Corona, og måttet arbejde lidt ad hoc. Et enkelt
Zoom møde blev det også til undervejs.
Jeg er glad og stolt over opbakningen der er fra medlemmerne til den nye bestyrelse her i RSTF.
Jeg mener at formen bør afprøves et år endnu, men med
mere struktur og måske mere fastlagte emner.

Extraordinære GF i Juni
Ved den extraordinære GF i juni, forsøgte TF toppen at
kuppe regionerne. Dette lykkedes ikke!!
RSTFs fremsatte et forslag, om at regionerne skal tage
hensyn til segmenterne i valg til bestyrelser. Dette blev stemt
hjem med stort flertal!!
Ydermere blev det gennemført at bestyrelserne i hver region kunne beslutte at have nogle satelitter med rundt
omkring fra regionerne til generalforsamlingerne lokalt. I

Jeg er desværre også skuffet over den manglende velvillighed
til forandring i vores stand og dermed forening som helhed.
“Flere skal engagere sig i fag-politik”! Lyder det... fra officielt
hold, men det klinger hult på flere områder.
Det klinger hult når velkomsten af nye tanker og idéer er, at
de negligeres. Forslag om hårdere retorik overfor politikere,
HK, tandplejerforening, mm. kommer bagerst i køen og
dermed mener jeg, at vi underminerer os selv som stand.
Prioritering af at have samarbejdspartnere kom i den grad til
udtryk i foråret med HK’s vanvittige retorik.
Ingen af de store spillere bakkede tandlægerne op, hvilket
understreger at vi i den grad mangler både politiske og journalistiske venner.
Dette er der blevet gjort opmærksom på flere gange.
Det klinger hult når selv samme personer omtaler valget her
i RSTF fra 2019, som et kup. Dette, at generalforsamlingen i
region Sjælland omtales som et kup af ledende medlemmer
af hovedbestyrelsen, blev påpeget på den extraordinære GeneralForsamling i juni af mig og af andre. Det er ikke i orden.
Tonen har været hård, og jeg er overrasket over modviljen til
forandring i foreningen.
Situationen i foreningen er kritisk. økonomien er ikke bæredygtig på hverken kort eller mellemlang sigt. Yngre medlemmer, der kommer ind som studerende, melder sig ud, når de
skal til at betale det høje kontingent.
I mine øjne skyldes dette udelukkende, at de ikke kan se, at
de får værdi for deres penge.
Jeg er bekymret for foreningen. Bekymret over modvilligheden til forandring. Bekymret over stemningen der
opstår, når nye forslag kommer på bordet.
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Langt henad vejen bliver forslag om nye tiltag opfattet som
kritik af den hidtige politik.

Bekymringshenvendelse til HB
I november sendte jeg en bekymringshenvendelse til HB
vedr. det faktum at der i TFs drift, forventes store overskud
fra kursus aktiviteten i TF. Med overskriften “Økonomi over
faglighed?”.
Jeg mener, at det grundlæggende er usundt, at foreningen
delvist hænger sin økonomiske overlevelse op på indtægter
fra kursusdelen. Specielt når det hindrer fornuftige samarbejder med specialselskaberne, med argumentet at så skal man
jo dele overskuddet.
Denne kritik blev mødt med skarpe angreb: “Det er så endnu
et kapitel i din ”never-ending-story” om at forsøge at nedgøre
TF og sætte dig selv op på en piedestal, som den der ved
bedre i alle sammenhænge. Det ville klæde dig at bruge tid
på at sætte dig mere ind i virkeligheden og samarbejde i en
positiv ånd.” og videre: “Regionsformandsposten er ikke blot
en ølkasse i Hyde Park, hvorfra det gælder om at råbe højest.” og derfra en såkaldt forklaring om hvorfor og hvordan
økonomien hænger sammen. Men egentlig ikke et svar på
min bekymring.
De mener at de udviser “rettidig omhu” ved at planlægge og
etablere flere kurser, som kan generere overskud.
Personligt var jeg - og er bestemt stadig - bekymret for denne
strategi. Og min bekymring gik - og går på - om økonomien
overskygger fagligheden ved kurser arrangeret af TF. Og en
bekymring over at økonomien i TF er afhængig af denne
indtægt. Måske man skulle sætte tæring efter næring princippet højere på dagsordenen?
Nu ser jeg så tilbage på TFs kursus år i en Corona-tid og har
næsten lyst til at sige “Hvad sagde jeg?”.
Det er bekymrende at ingen fra HB sagde noget dengang,
og jeg opfatter tavsheden som en stiltiende accept af denne
hårde tone i kommunikationen. Jeg er rystet over at der bliver talt sådan til hinanden i TF. Helt uacceptabelt.

RSTF internat i august
På RSTFs internat i august debaterede vi bla. TFs vision og holdning til det alt for lave tilskud til
patienter i DK.
Der var bred enighed om at vi vil anbefale TF at afholde sig fra at gå ind i debatten om hvor meget
der skal gives i tilskud til tandbehandling og hvem tilskuddet skal prioriteres til.
På trods af denne enighed i gruppen - som inkluderer TFs formand - blev der midt i september
sendt et brev til statsministeren, fra netop vores siddende ledelse…
Budskabet var det samme som altid. Undskyld vi er her?!
Alle formænd for regioner og udvalg syntes det var et flot skriv... undtagen mig. Jeg forsøgte at sige
og skrive at det var katastrofalt! Det er efter min mening - en helt forkert retning, og den er stik
modsat af hvad vi i RSTF netop var blevet enige om...

Hvordan kommer vi videre?
Foreningen skal komme videre, eller skal den? Jeg er sikker på, at den nok skal komme videre, men
måden den kommer videre på, må tiden vise.
Tandlægekæden Harald sidder tungt på både formandsposten og i hovedbestyrelsen. Om det skal
fortsætte er op til alle medlemmerne i hele Danmark.
Forandring kommer ikke af sig selv. Det er noget, der skabes. Hvis ikke lydhørheden og forståelsen
for privat praksis øges, hvis ikke forståelsen for, at økonomien i privat praksis skal være solid og
bæredygtig, og hvis man ikke magter at skabe de forbindelser og alliancer, der kan styrke os, når
vi skal forhandle med vore modparter i HK og Tandplejerforeningen, da har tandlægeforeningen
udspillet sin rolle som samlende organisation for tandlægerne i Danmark.
Det er ikke mit primære mål i sig selv at være formand i Region Sjælland blot for at være formand.
Jeg har meget andet at fylde mit liv med. Jeg stiller op igen, og er klar til kamp.
Således må stemmer på mig understøtte mit budskab i denne beretning.
Jeg håber at efterårets Hovedgeneralforsamling bringer markant nyt blod og vilje til forandring,
fremadstræbende visioner og nytænkning i Hovedbestyrelsen, samt magten til at gennemføre dem.
Tiden vil vise, hvad der sker. Jeg mener, at medlemmerne skal have en forening - og meget gerne
den samme - men hvis foreningens ledelse ikke evner at modtage og behandle nye impulser og
forstå dem, som andet end kritik og derfor modarbejde dem efter bedste evne, så er det op ad
bakke.
Jeg ved fra mine mange snakke med mange af medlemmerne rundt omkring, at der generelt er en
utilfredshed med tingenes tilstand. Jeg har svært ved at forestille mig, at ledelsen ikke har opfattet
dette. Men enten vil man ikke høre det, eller også kan man ikke høre det. I begge tilfælde er det
katastrofalt for foreningen. Samtidig erkender jeg også, at mange ikke har lyst til at engagere sig,
som jeg og mange andre har gjort, og så er konsekvensen, at tingene forbliver som de er.
Venligste hilsner
Jens Lætgaard
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Ad pkt. 3 Fremtidens tandpleje
		Covid19-problematik
Ad pkt. 4
		

Regnskabet for foreningsåret 2019 findes på næste
side, underskrevet af de valgte revisorer.

Ad pkt. 5

Forelæggelse af budget for 2021

a)
b)
		

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 1.050
Bestyrelsen foreslår uændret honorar:
formanden honoreres med kr. 85.280 		

		

Forretningsfører honoreres med kr. 116.480

		
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 Jens Lætgaard, Him-		
		melev

Ad pkt 7.
		

Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 7 			
bestyrelsesmedlemmer plus 2-4 suppleanter.

		

Kandidatliste - opstillet i alfabetisk orden:

		Anni Rønman
		Betina Bille
		Bjørn Anderson
		Charlotte Holm-Busk
		Eddie Basson
		Erling Timann Jenaen
		Henrik Harmsen
		Kit Vibe-Hastrup
		Lone Petersen
		Susanne Kleist				
		Susanne Kristensen
				
Ad pkt 8. Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 2 år:
		KEU: Anni Rønman
		
OATU: Irene Mandrup Krüger
		PATU: ?
Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 1 år:
		EUU: Jens Lætgaard
		SUU: Karen Kongsbak
		Forsknings- og Praksisforsikringsudvalget: ?				
		Tandskadeankenævnet: ?
Ad pkt 9.
		

rstfnet.dk

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

Ad. punkt 3 - Særlige emner - oplæg til debat.
Fremtidens tandpleje og Covid-problematik.

FREMTIDENS TANDPLEJE:
Politikerne skal bestemme hvem og hvilke behandlinger, der skal have tilskud
Der er så få penge afsat til tilskud, at det ikke giver mening at prøve at fordele dem.
OVERORDNET:
Fri pris - fast tilskud
Dvs fuld egenbetaling hos tandlægen
Hvis TF skal lave en anbefaling:
• 70% på profylakse
• 30% på behandlinger

COVID:
Hvordan er det gået?
Hvad har vi lært?
Hvordan kommer vi videre?
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MINI-SPØRGESKEMA TIL BRUG FOR RSTF’s VIDERE ARBEJDE, OG DEBATOPLÆG TIL REGIONSGENERALFORSAMLINGEN DEN 8. OKTOBER 2020

Efter et udbytterigt internat i RSTF hvor flere emner blev vendt, havde vi også fokus på
KEU´s fokusområder. Et af dem lyder:
Vi arbejder fortsat på at sikre, at klinikejerne er en del af et stærkt brand med fokus på
høj faglig standard, patientsikkerhed og dygtige medarbejdere.
Dette kan gøres på flere måder, og lige nu kunne det være rettidig omhu i forbindelse
med det stigende smittetryk, og regeringens strammende retningslinier. Skulle vi evt.
stå sammen og i fællesskab brande os som ansvarsbevidste sundhedspersoner, som
prioriterer patientsikkerheden i top ? I så fald vil det betyde at vi gøre “noget”, og vigtigst af alt, gør det sammen... Præcis hvilke tiltag vi bør / kan tage, er der sikkert mange
meninger omkring. Et af dem kunne være at tilbyde COVID test til eget personale, og
derigennem sikre en større sikkerhed for vores patienter.
Uanset din holdning til emnet, ville det være dejligt hvis du kunne besvare nedenstående korte spørgeskema.
EDDIE BASSON.

SPØRGESKEMAET FINDER DU VIA DETTE LINK.
Bedes besvaret senest den 7. oktober kl. 20:00
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LIDT FRA REGIONEN, LIDT OM SÆRLOVEN - OG ET JOBOPSLAG!
Mens vort fokus som tandlæger primært er af faglig karakter, har regionerne deres
blik rettet mod økonomien, og sikring af at de fakturerede ydelser også overholder
Særlovens bestemmelser.
I den forbindelse er der nogle områder, som jeg vil rette jeres opmærksomhed
imod, da jeg er bekendt med, at regionerns kontrol-afdeling har gjort dette som
indsatsområde.
1

2

3

Det fremgår ikke sjældent af de indsendte afregninger, at patientandelen i
forbindelse med fyldningsterapi er sat til 0 kr. Det er der som sådan intet galt
i, hvis bare I også husker at sætte SFU-andelen til det samme, nemlig 0 kr. Den
rabat, I måtte give jeres patienter, skal også gives til regionen! Et forhold, der har
stor bevågenhed, og som fremadrettet vil føre til at man bliver udtaget til kontrolbesøg.
Kun fyldninger, der udføres som følge af diagnosticeret caries eller som forebyggelse mod caries - blottet dentin som følge af slid eller syreskader - udløser tilskud
fra regionerne.
Det betyder, at rent kosmetiske fyldninger, plastopbygninger eller dækfyldninger
over abutmentskrue i forbindelse med implantatbehandlinger, er fyldning/behandling uden regionstilskud.
Rodbehandlingsseancer optræder også hyppigt på fakturaen i forbindelse med
rodbehandling. Selvom det ikke påfører regionen udgifter, så gøres der dog opmærksom på, at opkrævningen af en sådan ydelse ikke er i overensstemmelse med
Særlovens bestemmelser:
Ad rodbehandling (ydelsesnummer 1600+1601+1605)
Der kan ikke beregnes særskilt honorar for devitaliserende, desinficerende eller andre
præparater, der som led i en rodbehandling appliceres på pulpa, i cavum pulpae eller
i rodkanalen.
Problemet løses ved at graduere priserne på sine rodbehandlinger, så de matcher
det tidsforbrug, som man skønner vil være aktuelt for behandlingen, der jo i høj
grad varierer fra tand til tand, ikke mindst afhængig af kanalernes tilgængelighed.
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JOBOPSLAG.
Tandpinevagten i Nykøbing Falster søger tandlæge.
Region Sjælland har 2 Tandpinevagter, én i Slagelse og én i Nykøbing
Falster. Begge vagter har åbent weekends- og helligdage, og vagten i
Slagelse også i hverdagene op til Påske.
Bemandingen i åbningstiden - åbner for patientbehandling kl.
11:00 - er 1 tandlæge begge steder, og 1 klinikassistent i Nyk. F. og 2
i Slagelse. Telefonbetjeningen for begge vagter varetages af vagten i
Slagelse.
Arbejdet er afhjælpning af tandpiner og akut opståede problemer,
som traumer. Der laves ikke færdigbehandling i form af rodfyldning
og permanente fyldninger, men alene nødbehandlinger (børn undtaget) - også i form af ekstraktioner.

Tandpinevagten søger efter en kollega med ret til selvstændig virke, bosiddende på Sydsjælland, Møn, Lolland eller
Falster.
Man skal påregne en weekendvagt om måneden, samt
vagter i forbindelse med helligdage. Vagten starter kl. 11 og
til der ikke er flere ‘kunder i butikken’.
Man er garanteret løn for mindst en time.
Normalt vil der være arbejde til mellem 1 og 3 timer pr.
vagtdag.
Lønnen er ‘eventyrlig’ - kr. 1.001 pr. time  + kørsel,
statns takst. Lønnen er B-indkomst, inkl. feriepenge.
Er du interesseret, så ret henvendelse til Tandpinevagtens
leder, overtandlæge Birgitte Sindrup.
Send Birgitte en email med dine eventuelle spørgsmål og
kontaktoplysninger, eller på mobil: 2531 7775.

