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DAGSORDEN   /   REFERAT

Christian bød velkommen til de fremmødte, og udpegede 
CHB til ordstyrer.

1.   Opfølgning på referat

Alle løse ender er punkter på dagsordenen
2.   Fastlæggelse af endelig dagsorden

Ingen yderligere punkter

3.   Habilitetsvurdering vedr. dagens møde

Ingen inhabilitet konstateret

4.   Orientering og meddelelser fra udvalg etc.

a.   regionsformand
b.   forretningsfører
c.   KEU
d.   OATU
e.    PATU
f.    HB
g.    TDLT
h.    kredskursusudv.
i.     samarbejdsudv. Reg. Sj.
ø.    øvrige

CEL oplyste, at der i forbindelse med Årskursus afholdes 
møde mellem RFM og HB. RFM holder formøde hos RHT. 
Dagsorden udsendes til alle til orientering, når den forelig-
ger. Al orientering og snak omkring overenskomstproblema-
tikken (gælder også KEU og HB) er refereret under pkt. 6. 
PM oplyste, at Datasikkerhedskurset er udsolgt (250 pladser 
‘revet’ væk), og at kursustilmeldingsmodulet fungerer efter 
hensigten, men tidskrævende med afstemning og at rykke 
de kolleger, som ikke kan finde ud af at betale med det 
samme! 1 på venteliste (nu 3). Netbankforsikring (CHUBB) 
og Bestyrelsesansvarsforsikring (TopDanmark) er tegnet og 
betalte. KEU har travlt. Mange bolde i luften, og spændende, 
hvor de lander og om de er punkterede, når de lander. AR 
opfordrede alle til at holde sig orienteret på tdlnet.dk, der er 
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hurtige til at opdatere, så snart der sker ny udvikling. God 
intern stemning i udvalget, trods forskellige holdninger. 
AR oplyste, at der er udpeget en voldgiftsdommer i tvisten 
mellem TF og RLTN vedr. honorarregulering. Drukner lidt i 
hele spillet omkring OK. OATU har udsendt fin skriftlig ori-
entering. Tak til Irene Krüger! Ingen orientering fra PATU. 
FD meldt afbud, men SK udsendt fyldig skriftlig orienter-
ing. Supplerede med, at Års-kursus stadig ikke når op på 
budgetterede antal deltagere. Mangler 25%. 500 deltagere 
til åbnings-seancen. Sundhedsministeren meldt afbud som 
gæstetaler. EUU bedt om ‘nytænkning’. LM oplyste, at man 
i EUU ser på problemet medstor alvor. SBJ foreslog seance 
med ‘breaking news’. Ekstraord. generalforsamling sat til 2. 
juni. Sted ukendt. RKU tilfreds med og glade for den store 
opbakning til vort første kursus. Arbejder med et team-kur-
sus i ‘stresshåndtering. Udfordringen er, at kursusgiver som 
udgangspunkt kun ønsker ‘små hold’. Vil dog forsøge at få 
et kursus i stand 3 steder i regionen af 3-4 timers varighed. 
Måske som appetitvækker, hvorefter deltagerklinikkerne 
selv kan hyre foredragsholder, hvis de ønsker grundigere 
gennemgang. SK har i SU-regi holdt møde med Regionen 
omkring kontrolstatistik +/- 25%. Intet eksakt antal, men 
ikke så mange som frygtet. Efter opsigelse af OK vil opgaven 
overgå til Regionsrådet.
SK er officiel kandidat til formandsposten i TF, når Freddie 
fratræder på næste HGF! Fuld opbakning fra RSTF til Sanne!

5.   Rekruttering af nye medlemmer /v. formanden!
De ‘potentielle’ kandidater til bestyrelsen har begge takket 
’nej’. CHB har tilgeld kontakt til PATU i Roskilde, der lød 
interesseret. Det potentielle OATU-medlem fra Holbæk var 
ikke med til mødet i går. Kontaktes af CEL for at høre om 
årsagen til fraværet. 

6.   TF - strejke, lock-out, opsigelse af overenskomst, klagesags-systemet, obliga-  
      toriet, medlemsmøder - hvor er vi på vej hen?

Dette punkt smeltede i høj grad sammen med Orienterings-
punktet, men gav, som ventet, anledning til lang, livlig og 
bred debat. Annoncekampagnen udløste ingen stor begejst-
ring. Tror ikke på, at den rykker standens image overhove-
det. Vil koste en formue at ændre, og vi har ingen indfly-
delsesrige venner, der kan hjælpe på det.
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SK oplyste, at den i lige så høj grad skal ses som en intern 
kampagne, som en ekstern. Flere udtrykte ønsket om, at TF 
massivt fremførte, at DK er billigere end vore nabolan-de 
med ‘basistandpleje’. Måske udarbejde opslag, som klinik-
kerne kunne skilte med. Signalværdi-effekt. Også bred 
forståelse af, at de enkelte klinikker skal på banen for at 
påvirke/orientere egne patienter gennem fakta og sande 
historier. Modgå Sundhedsministerens og Regionernes ‘fake 
news’. Drøftet forslag til midlertidig OK, og den indbyggede 
snubletråd - melde fra, og ikke til!Som det ser ud, så bety-
der det en reduktion i tilskud på 21.5%, hvilket svarer til en 
manglende indtjening på 8.5% Konkurrencestyrelsens regler 
betyder, at TF som organisation ikke må tilråde klinikejerne 
til den ene eller anden handling. Kun oplyse om de forskel-
lige muligheder, og så må man selv træffe et valg. Ikke 
nogen ideel situation, og vanskelig at håndtere uden at over-
træde konkurrenceloven. Drøftet klagesagssystemet. KEU 
anbefaler, at vort engagement stopper den 1. juni. Ingen 
lyst til at hjælpe RLTN med det, som situationen er.

7.   Facebook-strategi: hvordan skal vi bruge mediet?     BLIV VEN MED RSTF NET!

Lidt i dødvande. Problemer med ‘venneanmodning’. PM ser 
på det. Ingen klar strategi, så punktet kommer på igen på 
næste møde.

8.   INFO - design, indhold, ideer, indlæg - hvem skriver hvad?
Enighed om, at en pendent til STF’s INFO skal sættes i søen.
PM ansvarlig. Deadline for indlæg: søndag, den 29. april. 
Forventes rundsendt uge 19. Følgende har opgaver:
CEL, RKU med referat af datasikkerhedskurset + billeder. 
BA om overgangen fra kreds 3 til RSTF. SK om den aktuelle 
situation. Lidt fra OATU (Irene Krüger). 

9.   Formueinvestering
PM anbefalede, i lighed med hvad der har været kutyme i 
STF, at en del af formuen anbringes i Jyske Bank Pengepleje. 
Sænker gebyrer og negativ rentebetaling, samt giver et år-
ligt afkast på 2-3% (risikopulje 2). Beløb kan frigives med en 
uges varsel. Enkelte udtrykte bekymring for risikoen for tab, 
så bestyrelsen udbad sig yderligere information før stilling-
tagen. Tilvejebringes, og punktet sættes på dagsordenen til 
næste møde.
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10. Evaluering af mødet
Bred enighed om, at mødet var succesfuldt, med god tid til 
de helt centrale og dagsaktuelle problemstillinger. Gode in-
dlæg, og alle var aktive.

11. Eventuelt
SBK oplyste, at Danske Bank afvikler web-seminar omkring 
datasikkerhed. Tilbød interesserede, at de kunne få delt-
agerkoden af hende.
CEL takkede de fremmødte og ordstyreren. Mødet afsluttet 
kl. 22:10.

AFTALTE MØDER:

 TIRSDAG, DEN 6. FEBRUAR 2018
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 INTERNATMØDE:
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