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MØDE NR. 1

Hotel Comwell Strand, Køge - kl. 18:15 - 22:15
Jens Lætgaard
Charlotte Holm-Busk
Poul Møller

REGIONSBESTYRELSE OG REPRÆSENTANTER
Jens Lætgaard

JL /formand

jens@2410.dk

Anni Rønman

AR

anni@vibytand.dk

Betina Bille

BB

bernie@stofanet.dk

Charlotte Holm-Busk

CHB

charlotteholmnielsen@yahoo.dk

Eddie Basson

EB

eddie@basson.email

Henrik Harmsen

HH

dr.henrik@me.com

Kit Vibe-Hastrup Iuel

KVH

kvh@tandhuset.net

Lone Petersen

LP

lonepetersen38@hotmail.com

Mette Dyhr

MD

mettedyhr68@gmail.com

Susanne Kleist

SKL

skl@harald.dk

Erling Timann Jensen

ETJ

etholding@hotmail.com

Bjørn Anderson

BA

bjorn@tanderson.dk

Susanne Kristensen

SBK

sbkristensen@get2net.dk

HB-KONTAKT

SKL

skl@harald.dk

PM

poulxtand@gmail.com

SUPPLEANTER

GÆSTER
SEKRETÆR
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DAGSORDEN / REFERAT
Formanden bød velkommen tilbestyrelsen og til et nyt foreningsår. JL
kommenterede kort sit orienteringsbrev til medlemmerne, der blev rundsendt via mail i sidste uge. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med indhold
og initiativ. Velskrevet.
1. Opfølgning på referat
Ingen løse ender eller emner til opfølgning.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Fastlæggelse af endelig dagsorden – nyt punkt er drøftelse af ønske om
nedsættelse af udvalg for medlemmer, der står udenfor særloven. Tages
på som punkt ?. JL ønskede at tage punkterne i anden rækkefølge end
det, der fremgår af dagsordenen. Godkendt.
3. Habilitetsvurdering generelt og vedr. dagens møde
Ingen habilitetsproblemer ses at være til stede.
4. Konstituering - valg af næstformand, evt. FU.
Godkendelse af forretningsorden. Hvad skal jeg vide som fagpolitiker?
Henrik Harmsen foreslået som næstformand. Valgt med applaus. FU
udgøres af JL, HH og PM.
Koordinationsudvalget er et lovbestemt udvalg, der består af 2
overtandlæger, 2 privatpraktiserende tandlæger, sekretær udpeget af Region Sjælland, samt funktionschef Pia Frost, også fra Region Sjælland. Der
skal afholdes 4 møder om året. Dog i udvalget enighed om, at kun møder
med en relevant dagsorden gennemføres. Et issue er Tandpinevagten. Kit
og Betina udpeget som repræsentanter for RSTF fremover.
Forretningsorden gennemset, kort drøftet og vedtaget med opdatering af
de på RGF vedtagne honorarer.
Som fagpolitiker er det vigtigt at holde sig orienteret, og det sker bl. a. (og
bedst) via tdlnet. SKL gennemgik hurtigt TDLNET – ’Om foreningen’, hvor
der findes TF’s officielle politikker på diverse områder. SKL opfordrede til
at man i regionsbestyrelsen drøftede beskrevne politikker og emner, hvis
man oplever ting, der trænger til en revidering/revurdering. Referater,
manualer, vejledninger og instrukser etc. findes her. Forslag om, at det
sættes på næste mødes dagsorden. Følg dette link!
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5. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende foreningsår
Nytænkning efterlyses. Et forslag kunne være at møderne afholdes i forskellige af regionens byer hen over året. Byens (og omegn) medlemmer inviteres
til at deltage til middagen fra kl. 18-19, og efterfølgende dialog vedr. det emne
der kommer til at stå i indkaldelsen (det kunne være særloven) under kaffe/
kage til kl. 19.45. Kl 20 starter best. møde. JL uddyber på mødet.
JL fremlagde tanker om at lade bestyrelsesmøderne ’cirkulere’ rundt i
regionen, og i den forbindelse invitere lokale kollegaer med til et formøde
med fast emne og spisning med bestyrelsen. Ønsker at sætte gang i
lokalklubberne. Flere forslag fremme. Måske ’møde-middag-møde’. Forsøg
værd. Starttidspunkt kl. 17:00. Middag kl. 18:15 og efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor de lokale fremmødte kunne blive og ’hygge sig’ med
hinanden. Styrke det lokale kollegiale samvær. Enighed om råskitse.
a.
21. 1. 2020 Vordingborg kl. 17. Udvalg: Mette, Betina og Bjørn
b. 29. 4. 2020 Slagelse kl. 17. Udvalg: Henrik og Erling
c.
17. 6. 2020 Holbæk kl. 17. Ansvarlig: Poul
d. 28./29. 8. 2020 Internat Hotel Sakskøbing. Ansvarlig: Bjørn
e.
RGF torsdag den 8. 10. 2020 – Køge –
detaljer fastlægges i forbindelse med In ternatmødet.
f.
Forprang 23. 11. 2020 Køge kl. 17:15
g. HGF 28. 11. 2020 Vejle - ‘get-to-gether’ fredag aften.
6. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.
a. regionsformand
b. forretningsfører
c. KEU
d. OATU
e. PATU
f. HB
g. TDLT
h. kredskursusudv.
ø. øvrige
JL mødes med RGF-formænd i forbindelse med Symposium i Aalborg.
Endnu ikke set dagsordenen.
PM: ingen meddelelser.
KEU: AR orienterede. Ingen indkaldelse til møde om ny overenskomst.
AR frygter, at loven opløftes til lov på området. Klagesagsbehandling
er et område, der har stor fokus. Defineret i overenskomsten, men med
opsigelsen af denne ønskede TF ikke at være part i afløseren. Urimelige
forhold for kolleger, der arbejder udenfor særloven. Ikke ordentligt sikret.
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Ansatte i klagesagsbehandling har ikke ordentlige arbejds- og lønforhold.
OK for KA’er og TPL (i dialog med PTO) under forhandling.
OATU intet siden sidste møde - 748 off. ansatte i TF. TF større end ATO!
PATU - ingen repræsentant herfra. Noget, der bør arbejdes hen mod.
HB: SKL har udsendt orientering. Møde med Sundhedsministeren på onsdag. Haft møde med øvrige partiers sundhedsordførere. Alle udtrykker ønske om at erstatte særloven med overenskomst, men stadig lang vej frem,
før noget konkret er på banen. Debat af uddannelsen. Skolernes holdning
er ’akademikere, ikke håndværkere’. Problematisk problematik. Punkt på
næste dagsorden.
TDLT – Codan sender ændringer ud via e-boks. SKL er ikke tilfreds med
deres kommunikation. Vendt det med formand og direktør.
Regionskursusudvalg ’opløst’. Flere gav udtryk for at det måske skulle
overvejes at tænke i andre baner, og satse på medlemsmøder i stedet.
Bred enighed om, at kursusaktiviteten sættes på pause. evalueres efter et
år.
Ørige: intet.
7. Spørgeskemaundersøgelse til regionens medlemmer ad modum Eddie Basson. Vil gerne have svar retur før medlemsmødet den 16. november i Amaliegade. JL uddyber på mødet.
Spørgeskema-us. ad modum EB, der fremviste sit spørgeskema, der har
ligget som link i facebook-gruppen ’Tandlæger’, hvor ca. 75 har svaret. Enkle
spørgsmål om faktuelle og aktuelle emner. Forslaget er at linket til undersøgelsen udsendes til medlemmerne. Også opfordre andre Regionsbestyrelser om at gøre det samme til deres medlemmer. Drøftede ’for-og-imod’. SKL
var med på ideen, men så gerne, at bestyrelsen fik forelagt spørgsmålene til
kommentering, før de blev fremsendt til medlemmerne. Bestyrelsen nikkede ja. Tidspresset. Nyhedsbrev planlægges udsendt i morgen/onsdag
til medlemmerne med link til undersøgelsen. Besvarelserne skal bruges i
forbindelse med TF’s medlemsdebatdag den 16. november 2019. JL har
bolden og koordinerer. KVH forsøger i den anledning at samle regionens
tandlæger i Sorø’s Science-center til fællesmøde den 16. 11. 2019.
8. Medlemmer, der har forladt TF/RSTF.
Behov for at vide ‘hvorfor’. Uanset hvad kan vi få input om årsagen og måske
kunne påvirke denne fremadrettet. I fremtiden skal det komme frem så snart
et medlem melder sig ud (faldskærmsgruppe). JL uddyber på mødet.
12 medlemmer har meldt sig ud af TF sidste år. JL bedt om liste fra TF, og
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for. Afventer tilbagemelding fra Joakim Lilholt. GDPR-problematik.
9. Forslag om nedsættelse af udvalg for medlemmer udenfor særloven
TF er for alle medlemmer, men de, der står udenfor særloven føler ikke,
at TF varetager denne medlemsgruppes interesser. JL så gerne, at der i
TF nedsættes et udvalg for denne gruppe, også selvom den ikke er stor.
AR mener, at KEU er det udvalg, der også varetager denne gruppes interesser. Føler at KEU’s fundament udvandes, hvis der skal nedsættes et
nyt klinikejerudvalg udenfor KEU. BA påpegede, at nedsættelse af udvalg er kostbart. JL påpegede, at KEU havde ‘lovet medlemmerne, at der
ville blive afholdt møder rundt i landet, hvor der orienteres om fordele/
ulemper ved valget af den ene eller anden form for drift af sin klinik. AR
vil følge op på, hvorfor det ikke er sket som ‘lovet’. JL tager den videre til
kredsformandskollegiet på torsdag. EB føler, at vi i øjeblikket mere varetager politikkernes interesser fremfor egne interesser. JL kan godt ’leve’
med en løsning, der ikke er et udvalg, men bliver en formaliseret del af
KEU’s tankegods og arbejdsgang. SKL enig med AR. Bør ligge under KEU.
Uafklaret, hvad det er man som tandlæge udenfor særloven efterspørger.
SKL efterlyst svar på dette. Savner fortsat tilbagemelding. Ikke entydigt.
JL efterlyser oplysende møder landet rundt. JL vil rejse det i RGF-kollegiet.
MD er ked af, at patienter med helbredstillæg ikke må behandles. Nok
det største problem. SKL prioriterer en løsning af dette ulighedsproblem
højt. Eneste måde at lægge pres på politikkerne på er, at flere vælger at stå
udenfor særloven. HH foreslog at bruge Bornholm som forsøgsområde og
lade alle øens tandlæger kollektivt melde sig ud. Interessant tankegang og
forsøg.
10. Direkte kontakt med hvert enkelt medlem - se brev fra JL udsendt d.d. pr.
mail. JL uddyber på mødet.
Uddebatteret.
11. Valg og inddragelse - udkast til vedtægtsændringer.
Oplæg til debat om formandsvalg og afholdelse af regionsgeneralforsamlinger. Debatten skulle gerne danne grundlag for de endelige vedtægtsændringsforslag.
Sidst i dagsorden findes den nedsatte arbejdsgruppes materiale og tanker.
SKL formandsvalg en central del. Ny model. Urafstemning sker på HGF. Afsat 1 time til det. SKL ønskede i stedet at formanden vælges før HGF, f.eks.
14 dage til det. Måske med et minimumsdeltagerantal for at valget er
validt. Formanden vælges således, før der vælges HB.
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Skal første valgrunde være ’urafstemning eller repræsentantskab’. JL ønskede, at kandidaterne skal være kendte i god tid før HGF. Udemokratisk at
kunne stille op på dagen (som ved RGF). Foretrækker urafstemning. SKL
enig. Så gerne, at kandidaterne gav møde i alle 5 regioner og fremlagde
deres synspunkter.
Enighed om, at fremlagte model er uspiselig.
FORSLAG: senest en måned før skal kandidaterne være offentliggjorte.
Senest 14 dage før HGF roadshows i de 5 regioner. Afstemningsperiode:
8 dage. Min. 25% stemmedeltagelse for at valget er gyldigt. Nås dette tal
ikke, så ny afstemning, der senest skal kulminere dagen før HGF. Uanset
stemmetal er valget et faktum. HB vælges af og blandt repræsentantskabet.
På regionalt plan ønsker vi, at de, der stiller op, er kendt før RGF. Det skal
ikke være muligt at opstille på dagen. Kandidaterne promoverer sig selv i
INFO. Bestyrelse på 9 og 4 suppleanter ønsket. De, der møder frem, stemmer direkte. Alle øvrige kan udfylde og fremsende elektronisk stemmeseddel.
11. Eventuelt
Udfasning af amalgam. 33.000 fyldninger på landsplan. SKL ønsker at
vende dette med RGF. Fortaler for at stoppe brugen af amalgam nu. KEU
ønsker ikke flere regler. Mener at området er reguleret nok. Flertallet enig i
at stoppe, men måske kunne man starte med at fjerne tilskuddet til amalgamfyldninger. Ville nok have positiv effekt, selvom sølvfyldninger stadig
er væsentligt billigere end plastfyldninger.
HH modtaget reklamefremstød fra tandlægekæder etc. via Tandlægebladet. Problematisk, men da TB er reklamefinansieret og har ’frihedsbrev’,
så bestemmer de selv.
Mødet sluttede kl. 22:22. God stemning og godt udbytte.
AFTALTE MØDER 2019/20:
Mandag, den 28. 10. 2019
Tirsdag, den 21. 1. - Vordingborg
Onsdag, den 29. 4. - Slagelse
Onsdag, den 17. 6. - Holbæk
Fredag/lørdag 28./29. 8. - Internat Sakskøbing
Torsdag, den 8. 10. - RGF Køge
Mandag, den 23. 11. - Forprang Køge
Lørdag, den 28. 11. - HGF Vejle
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