DATO: 2. april 2019

REGIONSBESTYRELSESMØDE
MØDESTED
MØDELEDER
AFBUD
REFERENT

MØDE NR. 3

Comwell Strand, Køge - kl. 18:15 - 22:15
SK
LM og BA
Poul Møller

REGIONSBESTYRELSE OG REPRÆSENTANTER
Christian Eggers-Lurá

CEL /formand

cel@tandtandtand.dk

Susanne Kleist

SK /næstformand

skl@harald.dk

Anni Rønman

AR

anni@vibytand.dk

Charlotte Holm-Busk

CHB

charlotteholmnielsen@yahoo.dk

Henrik Harmsen

HH

dr.henrik@me.com

Kit Vibe-Hastrup Iuel

KVH

kvh@tandhuset.net

Leni Møllsøe

LM

leni@laagekragh.dk

Lone Petersen

LP

lonepetersen38@hotmail.com

Steen Bertram-Jakobsen

SBJ

steenbjakobsen@gmail.com

Susanne Kristensen

SBK

sbkristensen@get2net.dk

Kristian Batenburg

KB

kristian.batenburg@gmail.com

Jens Lætgaard

JL

jens@2410.dk

Bjørn Anderson

BA

bjorn@tanderson.dk

HB-KONTAKT

SK

skl@harald.dk

SUPPLEANTER

GÆSTER

SEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk.
https://rstfnet.dk

DAGSORDEN / REFERAT
1. Opfølgning på referat
Intet til opfølgning.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Ingen yderligere punkter.
3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde
Ingen inhabilitet konstateret.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ø.

Orientering og meddelelser fra udvalg etc.

regionsformand

forretningsfører
KEU
OATU
PATU
HB
TDLT
kredskursusudv.
øvrige
CEL appellerede til at vi udviste sammenhold og loyalitet. Processen omkring valginddragelse afventer nu kun udvalgets udmelding. Udvalget omkring ‘HGF’s placering’ er ved at samle op på input. Realistisk kun to valgmuligheder i spil - sidste eller næstsidste lørdag i november. RSTF’s bud var
næstsidste lørdag. CEL og SK afholdt møde med lokal V-kandidat til Folketinget. Ønskede at vide mere om tandplejen, nu og i fremtiden. CEL skal til
møde med HB og Regionsformændene i morgen. CEL ønskede flytning af
RGF. Besluttet at flytte RGF til onsdag, den 9. oktober 2019.
PM oplyste, at vort mangeårige medlem af STF og ligeså formand for PTO,
Jens Olav Holm Christensen er afgået ved døden. Bisættes den 9. april.
Bårebuket fra RSTF. PM oplyste, at han tiltræder stilling i Region Sjællands
Tandpleje som klinikchef for Specialtandplejen.
KEU afholdt succesfuld klinikejerkonference. Valg til formand og næstformand. Torben Schønwald genvalgt som formand, kampvalg om næstformandsposten. Anni tilkendegav, hvem hun ville stemme på, og om bestyrelsens holdning hertil. Er hun ansvarlig overfor regionsbestyrelsen (skal denne
høres?) eller sit mandat (valgt på HGF) og egen mening? Holdningen var, at
hun kun står til ansvar overfor sig selv, men at udfordrende problemstillinger
med fordel bør vendes med sin regionsbestyrelse. Indkaldt til møde i EfterSEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk.
https://rstfnet.dk

uddannelsesgruppen.
OATU henviser til ref. og orientering fra Irene Marcher. SBK supplerede
med indlæg om børneattester. Bilag udsendt til regionsbestyrelsen pr. mail
den 3. april.
PATU har afholdt to møder, heraf et pr. tlf. Drøftet medlemsundersøgelsen,
bl.a. omkring stoletimer og ‘bøvl’. Drøftet Vision 2020-2025. Kønskvotering
i forbindelse med optaget til tandlægestudiet. Alt for få mænd. Emnet skal
opprioriteres og faget ‘sælges’ som et ‘gadget’- og teknikfyldt arbejdsområde
med appel til mænd. Vi drøftede at TF skulle melde sig til info møder i 8.9.-10. Klasser og gymnasier, når der er erhvervsinfo møder, for at få udbredt
budskabet om at tandlæge faget er fedt for mænd!
Således meldte Jens Lætgaard sig som frivillig til at deltage til infomøder
HB henviste til referat og orientering fra Sanne. Alle opfordres til selv at
abonnere på de officielle referater fra HB, FU, PATU, OATU etc. Udvalgsmedlemmer forventes at supplere med personlige referater. Ballerup Kommune har varslet lørdagsåbent i tandplejen. Konfliktpunkt er om lørdag regnes for alm. hverdag (ingen lørdagstillæg til tandlæger i lighed med HK’ere).
TF gået ind i sagen, der er sparket til hjørne. Stadig problematisk samarbejde
med ATO omkring lønaftaler i Københavns Kommune og på Frederiksberg.
ATO har nu færre off. ansatte medlemmer end TF. ATO vil gerne samarbejde omkring sundhed. Ingen tilnærmelser fra nogen sider omkring fusion.
Autoklavetest måske fremover kun hver 3. måned. Lupbriller er ikke beskyttelsesbriller, så i princippet er disse umulige at bruge - fungerer meget lidt
godt sammen med en ansigtsskærm! Høringssvar fra TF, som lægger vægt på
at briller og lupbriller er vigtige arbejdsredskaber som både beskytter tilstrækkeligt og
øger patientsikkerheden. Tandfaglige dage har 2.900 tilmeldte. Positivt! Store

udstillere vil dele sig mellem Øst- og VestDanmark. Kommer kun til BellaCentret i lige årstal. Flest tilmeldte har taget ‘hele pakken’. TDLT: intet.
Kursusudvalget udtrykte tilfredshed med de afviklede kurser i caries og sukker. Forelagde planer om genoplivningskursus til efteråret. 2 timers kursus
og kursusbeviser. Afholdes i Roskilde/Køge, Næstved og Maribo. Op til 80
deltagere pr. kursussted.
5. Fremtidens tandpleje - manifest vedhæftet.
Manifestet skal undergå navneændring før det formidles. Drøftet indhold og
de indkomne input. Meningen er holdningstilkendegivelse og forventninger
til fremtidens tandpleje, opgaver og udfordringer uden skelen til økonomi.
Et gennemgående ønske og tilbagemelding er nedbringelse af unødvendigt
og uproduktivt bureaukrati! Fokus på tænder, fremfor ufrugtbar kontrol. Ingen tiltag, der ikke bygger på sund fornuft! Vision: ingen tænder skal mistes
på grund af caries. CEL opsummerer og fremsender input og modtagne
kommentarer til HB (Frank Dalsten) inden udgangen af næste uge.
6. INFO forår 2019
Enighed om, at INFO skal skrives og udsendes. PM ansvarlig for det redaktionelle. Der ønskes indlæg fra formanden, præsentation af HH og JL, nyt
fra regionskursusudvalget, indlæg fra OATU/Irene Marcher og fra PATU/
KB, samt alle, der mener at kunne bidrage med gode indfald og opløftende
historier. Dedline for indlæg: ultimo april 2019.
7. Regionsformandsmøde 2019.
CEL oplyste, at Regionsformændene afholder møde den 3. april med dette
emne på dagsordenen. Der er på forhånd enstemmighed om at mødet skal
afholdes på Grønland i perioden 20.-27. august. Deltagerpris: ca.: 18.500 kr.,
der dækker transport, overnatning og mødeudgifter.

8.

9.

10.

11.

CEL ønsker desuden at ledsages af kone og børn, hvilket er for egen regning. Programmet er som vanligt. Fagligt møde 2 dage, og udvidet socialt
program, der indbefatter en del ‘brugerbetaling af egen lomme’. På baggrund
af disse oplysninger, og ud fra den kendsgerning, at det dels er 18 år siden
Grønland sidst var vært, samt at Grønland nu har fået en aktiv medlemsskare, besluttede bestyrelsen enstemmigt at støtte mødedeltagelsen.
Tidsforbrug i forbindelse med journalføring og øvrige myndighedskrav Jeg vil gerne have en diskussion af/debat om den tid vi anvender på at overholde krav til journalskrivning og øvrige myndighedskrav, som påfører os
ganske mange omkostninger. Det er min fornemmelse at tiden hertil som
oftest lægges efter den kliniske arbejdstid, og hvis den lægges i arbejdstiden,
går det ud over produktivi-teten. Formålet med punktet er, at få sat fokus
på den tid, vi anvender udover det væsentlige, som er patientbehandlingen.
Hvor meget er det? Hvordan honoreres det? Burde det honoreres? Hvis ja,
hvor meget? Hvordan klares denne udfordring i skoletandplejen. Arbejder
man over? Har man færre patienter? Arbejder man uden betaling? - Henrik
Harmsen
HH supplerede sit oplæg med ord og planche (vedhæftet referatet). Håber
på, at det, at der nu er taget hul på emnet, vil kunne bane vejen for konkrete
tiltag til nedbringelse af anvendt til til ikke-produktive opgaver, der opfattes
som ‘spildtid’. KEU/HB har stafetten, og skal bringe faklen videre.
Loyalitet. Hvem er man loyal overfor, når man er valgt/udpeget som medlem
af et udvalg/arbejdsgruppe? Regionen, sig selv eller begge? SK
Drøftet, hvordan bestyrelsesmedlemmer, der sidder i TF-udvalg, kan og skal
agere. Forventer, at udpegede medlemmer ‘lytter og informerer’, men også
accept af, at det enkelte medlem kun står til ansvar overfor sig selv og egne
meninger og holdninger.
Vikarordninger
CEL luftede tanker om at finde mulighed for at lave et forum, hvor vikarer
kunne søges/melde sig. Er forsøgt, men med ringe succes. Fungerer til en vis
grad på platformen ‘Dentaljob’.
Evaluering af mødet
CEL udtrykte tilfredshed med mødet, deltagernes engagement og aktivitet.

12. Eventuelt
JL forespurgte til Regresforsikringen. Relevant information om forsikringenkan erhverves på Tandfaglige Dage hos TRYG.

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

MANIFEST TIL KOMMENTERING.

”Tandlægeforeningens Faglige Manifest” for Verdens Bedste Tandsundhed:
Fastholde og vedligeholde den orale sundhed for at sikre den almene sundhed.
•
•
•
•
•

Alder er en indikator, men andre omstændigheder, fx almen sygdom og ydre
omstændigheder kan skabe særlige behov for forebyggelse og behandling.
Patienter skal normalt tilses af en tandlæge mindst en gang om året.
Alle borgere skal vælge en tandlæge på lige fod med valg af læge.
Det er samfundets pligt at sikre, at der er kvalificeret sundhedspersonale nok til
forsvarligt at varetage befolkningens behov for vejledning, undersøgelse, forebyggelse
og behandling.
Ingen mistede tænder på grund af caries, og ingen tegn på sygdom i tænder og
mundhule hos befolkningen.

Aldersgruppering og fokus/mål:
•
•
•
•

0-17 år: Færdigbehandlet alderssvarende odontologisk i B&U-tandplejen. Kunne tage
vare på egen tandsundhed.
18-25 år: Igangværende behandling/færdigbehandlet odontologisk i privat
praksis. Kunne tage vare på egen tandsundhed resten af livet.
26- - år: Sikre, vedligeholde og fastholde velfungerende tænder/tanderstatninger.
Sikre og vedligeholde den orale sundhed, så borgeren har sunde tænder og mundhule.
-75 år: Videreføre et velfungerende tandsæt på trods af almen sygdom og
alderssvarende komplikationer.

Samfundsmæssige fokusområder:
•

Livsstil:
o Rygning, alkohol og kost, herunder særligt sukker og syreholdige drikke
o Læring og undervisning, fx skoler og ungdomsuddannelser

Socialt arbejde
•

Opsøgende indsatser for at forebygge ulighed i tandsundheden

Sundhedsvæsenet og samfundet
•
•
•
•

Medicinering og bivirkninger
Samarbejdet mellem odontologisk og somatisk behandling
Smidige sektorovergange
Tværfaglig læring og respekt

Dette kræver et samarbejde mellem tandlægerne og offentlige myndigheder.
Tandlægeforeningen opfordrer det til enhver tid siddende Folketing til at indgå i en ægte
debat, så mange års hårdt arbejde for at sikre danskerne den højeste tandsundhed fortsættes.
Der er ikke råd til at lade være.
[Stemmeseddel (til alle medlemmer i TF)]
Hvad er din mening? Hvordan synes du, at denne tandplejemodel skal finansieres?
Hvorledes skal dette i givet fald ske
1. Fuldt offentligt finansieret behandling, som almen lægepraksis
2. Delvist offentligt finansieret voksentandpleje med særlige tilskud. Børne- og
Ungetandplejen er vederlagsfri, som i dag.
3. Fuld patientbetaling og efterfølgende refusion af offentlige tilskud. Børne- og
Ungetandplejen er vederlagsfri, som i dag.
4. Kommentarer (max 300 bogstaver)

Ugentligt bruges der i snit 5,5 timer til Journalskrivning
Dertil ca 2 timer på administration
Ialt 7,5 timer eller en arbejdsdag
Sættes timelønnen for nemheds skyld til 1000,- vil en fuld uge på 37 timer give 37.000,Hvis tiden til journalskrivning skal ligge indenfor normal arbejdstid er der kun 29,5 timer til
produktion
Hvis 29,5 timer skal oppebære 37.000,- skal timelønnen være 37.000/29,5 = 1254,33 pr. time
En lille stigning på 25,5%
MEN, så skal vi også til at fyre medarbejderne ned i tid, for så skal de også kun være der 29,5
time.
Det betyder deltidsforsikring - for dem
Hvis journalskrivning skal ligge udenfor normal arbejdstid, skal det mindst honoreres med 150%
som hos HK, og så ser regnestykket således ud:
7.500x1,5+37.000= 48.250/37 = 1304,05 pr time = stigning på 30,5%
PS. På sygehusene arbejder man bare det mindre med det resultat, at ventelisterne vokser.
På et tidspunkt bliver vi nødt til at diskutere, hvad man ønsker at bruge ressourcerne på i DK
Aktuelt bør vi diskutere, hvordan vi håndterer denne situation.

