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DAGSORDEN / REFERAT
1. Opfølgning på referat
Ingen løse ender.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Ingen yderligere punkter.
3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde
Ingen konstateret inhabile
4. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.
a. regionsformand
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ø.

forretningsfører
KEU
OATU
PATU
HB
TDLT
kredskursusudv.
øvrige

Ingen orientering fra CEL. En del af dagsordenen. PM oplyste, at
der er 25 tilmeldte til carieskursus - plads til 30 (nu udsolgt!). 14
til sukkerkursus i Maribo og 72 i Roskilde (plads til 150). AR/KEU:
næste møde i SUM aflyst. Mere end 200 deltagere til kommende
klinikejerkonference. Desværre sammenfald med TF-protetikkursus.
Koordinering stadig et issue. Også i forbindelse med Dentalnets
årlige vinterkursus (Peter Gerdes). Dialog ikke ført til permanent
løsning. KEU og SK forsøger ny dialog. OATU: referat og personlige
kommentarer fra Irene Mandrup Kryger vedhæftet mødeindkaldelse.
Navnesammenfald mellem flere ‘Susanne’r’ forvirrende. PATU:
KB deltog for første gang. Nedsættelse af arbejdsgrupper. Mål
er tydeliggørelse af PATU i TB og på Facebook. Endnu ikke
indkaldt til møder omkring ‘barselsordning’. HB/SK og JOL:
nedsat arbejdsgrupper. Allerede haft møde med flere politikere,
og taget initiativ til yderligere, ikke mindst omkring diabetes
(STENO). Søvnapnø og diabetes et omdrejningspunkt. Landsturne
til Regionsbestyrelsesmøder. Fokus på Fremtidens tandpleje, og
vigtigheden af at faglighed bliver taget alvorligt. Skal være et centralt
punkt. Manifest fremsendes. Skal drøftes i Regionsbestyrelsen,
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evt. via mail/tlf.møde. Hvad ser vi (TF) som den ideelle verden?
Hvordan ser vi på fremtiden? Ønsker og forventninger? Patienternes
forventninger? Økonomimodel? Turnusordning, der stadig er et
åbent punkt forfølges. TDLT/SBK: Dagpengeordningen er trådt i kraft.
Tilmelding kræves. Læs mere på Tryghedsordningernes hjemmeside.
RKU/EUU/LM: næste møde i EUU er formandsvalg (Sidsel Fogh
ønsker genvalg) og drøftelse af ‘krav og konsekvenser’ i forbindelse
med efteruddannelse. Kommunikationsudvalget indkaldt til møde på
torsdag i Sorø. Allan Bo Svendsen og PM deltager. KVH udpeget til at
varetage denne opgave fremover.
5. Forretningsorden - drøftes ud fra medsendte oplæg
Gennemgået linje for linje. Godkendt med rettelser. Vedhæftet
referatet, og lagt på rstfnet.dk
6. Styrelsen for Patientklager - debat af Styrelsen, ikke mindst med fokus på
Styrelsens opbygning, sagsbehandling og de faglige kompetancer.
HH gav en sagsfremstilling, og efterlyste større faglig kompetence
hos de 3 ledende personer, end det der fremgår af deres CV. Dog har
besigtigende tandlæger tidligere været en del af klagesagssystemet.
Tandlægefaglig indsigt. Krav burde være offentliggørelse af
afgørelser, så alle har mulighed for at følge retningen på afgørelserne.
Inappellable afgørelser er problematisk. JOL: Offentligt nedsat
styrelse. TF har intet at gøre med systemet, og kan ikke forvente
at få indflydelse. Ingen veto-ret. Ikke muligt for TF at stille krav til
Styrelsen. Træffer afgørelser i henhold til gældende lovgrundlag, og
da TF fraskrev sig retten til selv at være part i klagesagssystemet, så
er vi underlagt lovens bestemmelser uden mulighed for at blive hørt.
Samarbejde med Lægeforeningen kunne være vejen frem. SK vil gerne
arbejde videre med sagen.
7. Regnskab 2018 - medsendt.
Årsopgørelse gennemgået. Regnskab overgives nu til de kritiske
revisorer, Allan Bo Svendsen og Jan S. Nikolajsen.
8. Resolutionsforslag HGF 2018 - bilag medsendt
Indledning af CEL. Bilag og referat udsendt. CEL er fortaler for
det repræsentative demokrati og for fremmødedemokrati i RGFsammenhæng. Debat. Beslutning: live-streaming i orden ved RGF/
Bornholm, forsøgsmæssigt åbne for elektronisk afstemning (op til de
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enkelte regioner at beslutte), tilstedeværelse i en eller anden
form vigtig. Der skal arbejdes videre på om det skal være muligt
for den enkelte at være med via streaming, eller om der skal
tilbydes nogle (3-5) “spots” - strategisk placeret, således at
medlemmerne der kan følge debatten, og dermed stemme remote til
regionsgeneralforsamlingerne. Formandsvalg i HB: kun de 2 bedste
går videre til urafstemning. Evt. ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes med live-streaming og elektronisk afstemning. Argumentet
for flytning af HGF til foråret er overvejende en regnskabsmæssig
gevinst. Mod taler, at ofte kun få datoer er i spil (mange helligdage).
RSTF er for fastholdelse af HGF i november, men anbefaler at flytte
den en uge frem (3. lørdag i november).
9. Evaluering af mødet
Tilfredshed med indhold og debat.
10. Eventuelt
CEL oplyste, at Peter Østergaard havde tilbudt at forestå oprettelse
af fælles-hjemmeside for alle 5 regioner. CEL takket ‘nej’. Tilfreds
med rstfnet.dk og dets funktion. Orienterede om en patientklage over
behandling i Tandlægevagten i Slagelse. Vil kontakte vedkommende
vagttandlæge, men gøre det som kollega, og ikke som formand for
RSTF.
CEL afsluttede mødet kl. 22.20. Takkede for god debat, takkede JL
for god styring og takkede JOL for deltagelse i vort møde. Altid en
fornøjelse!

AFTALTE MØDER 2019:
Mandag, den 21. 1.
Tirsdag, den 2. 4.
Onsdag, den 12. 6.
Fredag/lørdag 13./14. 9. Internat
Torsdag, den 10. 10. RGF
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