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DELTAGERE: 

 
Allan Boe Svendsen ABS 
Anni Rønman AR 
Charlotte Holm-Busk CHB 
Bent Torp Jensen BTJ 
Bjørn Anderson BA 
Charlotte Holm-Busk CHB 
Leni Møllsøe  LM 
Lone Petersen LP 
Poul Møller  PM 
Steen Bertram-Jakobsen SBJ 
Susanne Kleist SK 
Susanne Kristensen SBK 

 

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT 

1. Valg af mødeleder og referent. 

 Mødeleder: CHB; referent: PM. 

2. Opfølgning på referat. 
 Ingen ’løse’ ender 

3. Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 Ingen yderligere punkter. 

4. Habilitetsvurdering ved dagens møde. 
 Ingen inhabilitet 



5. Orientering og meddelelser 
 ABS har meldt afbud til KFM på Færøerne. Føler ikke, at det er meningsfyldt med møde 

og udgift midt i en overgangsfase og uden et forestående HGF. 

SK/HB kædesammenslutninger som projekt internt og på dagsordenen. Bedt kæderne 
besvare nogle spørgsmål, men ikke alle har vendt tilbage. TF vil optimere sin rådgivning. 
DDKM er kommet godt i gang. 26 surveilles i maj måned, SK været med på 7. Positiv 
oplevelse, og deltagerne følte, at ”det gav mening”. OK-mæssigt skal der arbejdes på, at 
deltagelse i DDKM skal give fritagelse for Sundhedsstyrelsens opsyn. HB har nedsat 
arbejdsgruppe omkring tandpleje for udsatte grupper. Erhvervsudygtighedsforsikringen er 
igen et problembarn. Rigtig mange 50+ er sygdomsramte i bevægeapparatet, og mere syge 
end de yngre årgange. Skal forsikringen beholdes på nuværende vilkår vil det udløse en 
prisstigning på 50%! Skyldes bl.a. dækning for faginvaliditet. Andre forsikringer billigere, 
men har også ringere vilkår og/eller krav om pensionskonto. ’Obligatoriet’ er på 
dagsordenen på morgendagens HB-møde. Freddie Sloth-L. og Frank Dalsten deltager i 
årets Folkemøde på Bornholm. 

PM orienterede om sin korrespondance med Frank Dalsten angående HB-kontakt. 

SK/AR/KEU oplyste, at voldgiftssagen afventer udpegning af dommer. TF/KEU har ikke 
samme syn på NKR som Regionerne. Skal det være et sygdomsfagligt styringsredskab 
eller et økonomisk? Oplægget til kommende OK-forhandlinger er i støbeskeen og af 
Regionerne startet i medierne. Omdrejningspunktet er de manglende mio., som også 
formanden for Regionerne, Bent Hansen, har plæderet for, samt fortolkningen af NKR. 

SK/SU lige stor andel af såvel over- som underskridelse af de overenskomstfastsatte 25%. 
Udsendt brev til de berørte tandlæger med udbedelse af årsagsforklaring, samt omtale af 
sanktionsmuligheder. Berørte klinikker kan ikke korreleres til klagesagsramte! 
Problematikken bør tages mere seriøst i forbindelse med kommende OK-forhandlinger, 
da Regionerne er meget fokuseret på det økonomiske aspekt i overskridelserne, men kun 
minimalt i det modsatte. Region Sjælland har færre klagesager end foregående år, og 
sagsbehandlingstiden er kort. 

LP/OATU udvalget fungerer godt efter sammenslutningen. Afholdt TR-dag i april. Der 
har været møde omkring OK-krav. Henrik Nielsen udpeget som forhandler. 

PM/Sekretariatet omkring bankforbindelse og opsigelse af STF’s Formuekonto og 
forvaltning. Oplæst mail fra Charlotte Hanson omkring håndteringen af efterårets kreds- 
/regionsgeneralforsamlinger, og problematikken omkring formue og overgangsordninger. 
Oplyste desuden, at han har fået konsulentjob i Sorø Kommune. 1 møde om måneden. 

6. Kredskurser. 
 LM oplyste, at der er 3 førstehjælpskurser (opfølgning) på vej. De ligger i STF-regi. Ikke 

interessant for kreds 3, da de selv har haft et tilsvarende arrangement. Vigtigt 
kursustilbud, ikke mindst af hensyn til opfyldelse af lovgivningen. Flg. datoer er valgte: 
19/9 i Hillerød; 25/9 i Roskilde; 9/10 i Næstved. LM/PM/CH prisfastsætter. Samme 
model som i 2015. Hvis konceptet med 3 kursussteder skal fastholdes, så vil Hillerød 
blive udskiftet med Nyk. F./Maribo. Det ser det nye kredskursusudvalg på. Der vil 
ligeledes blive arbejdet på at etablere fælleskurser i foråret 2018. Vil være et godt signal og 



en god start på samarbejdet. Emner af interesse for OATU efterspørges. Skal være af 
faglig karakter. Prissætningen stiler mod ’samme pris for alle kategorier’. Prisen skal gøres 
’attraktiv’. Enighed om, at deltagere, der ikke er medlemmer af RSTF skal afkræves et 
tillæg. Gamle vaner skal lægges på hylden, og samarbejdet starte med fordomsfrihed og 
’ryst posen’-strategi. Udvalget har udspillet og frie rammer. PM rådspørges omkring 
deltagerpris og økonomiske betragtninger. 

7. Rekruttering 
 Christian Eggers-Lurá har siden sidst telefonisk kontaktet 4 yngre medlemmer på 

Sjælland, og gjort dem interesserede i fagpolitik på kredsplan. De vil efterfølgende blive 
holdt orienteret (modtage referater), og blive inviteret til et møde med enkelte 
kredsbestyrelsesmedlemmer før eller efter KGF med henblik på fremtiden – gensidige 
forventninger og opgavens indhold. Vigtigt, at de ikke føler sig glemt, og at vi udviser 
interesse for dem. PM/CEL er på den opgave. Drøftet café-møder á la Sydjylland. 
Effekten vist ikke så stor som håbet, og svært at finde et egnet tidspunkt og ugedag, der 
skønnes perfekt. Foreløbigt lagt på is. Talt omkring det at skabe interesse for ’den 
fagpolitiske opgave’. Ingen sikre bud, men et flertal ville gerne satse på kontakt gennem 
sociale medier – oprettelse af Facebook-gruppe for medlemmer af RSTF. Opstart fra 
årsskiftet. Omhandle oplevelser, give indsigt, baggrund og viden. SK/CHB/PM er 
arbejdsgruppen. Talt om decideret ’mentor-ordning’ og ’mentor-uddannelse’. 
Tandlægeforeningens fagpolitiker-manual skal promoveres. Vil komme til at ligge på 
hjemmeside og Facebook. Forslag om at kunne opnå et vist antal CE-point for deltagelse i 
fagpolitik skal forfølges. 

8. Besigtigelsesteams. 
 Det har vist sig overordentligt vanskeligt at få kollegaer til at gå ind i arbejdet. For 

indeværende mangler der 1 kollega til Team Holbæk og 1 kollega til Team Slagelse (ingen 
ansøgere til 2 seneste opslag). Flere teams har kun sjældent været brugt, hvilket hverken 
styrker interessen eller erfaringsopbygningen. Den politik bør ændres snarest. 

Konklusion: Roskilde, Sorø/Næstved og Nyk. F. består. Holbæk med Henning 
Mortensen og Slagelse med Henrik Harmsen foreslås sammenlagt. ABS taler med de 
berørte parter om dette. Regionen kontaktes, og gøres bekendt med vores indstilling, ikke 
mindst om ønsket om at bruge alle teams. Når det hele igen er på plads bliver alle fakta 
lagt på hjemmeside/Facebook. 

12. Eventuelt 

 PM oplyste, at han forlænger sin konsulentaftale med Slagelse Kommune til udgangen af 
2017. 

  

13. Der blev sat dato af til næste møde – mandag, den 11. september kl. 18:15 på Comwell 
Køge – med ret til at aflyse, hvis der ikke er uløste emner/problemer op til KGF. 
ABS/SAK/PM er ansvarlige. 

 


