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Grundet en lang, god, interessant og intens debat med de 10 fremmødte menige medlemmer fra 
lokalområdet, fortrinsvis omkring holdningen til HK-overenskomsten og den forestående af-
stemning om forhandlingsresultatet, kom middagen sent i gang, hvilket betød, at dagens besty-
relsesmøde først begyndte kl. 20:45. 

Formanden indledte med at byde særskilt velkommen til Tandlægeforeningens direktør, Joakim 
Lilholt, og takkede ham for at ville tilbringe en aften med os på Kragerup Gods.

DAGSORDEN / REFERAT:

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden

Ingen yderligere punkter.
2. Habilitetsvurdering

Ingen konstateredes inhabile.
3. Orientering fra formand, forretningsfører, udvalg og medlemmer

JL havde forinden mødet rundsendt et godt og fyldestgørende referat fra sit møde med de 
øvrige 4 regionsformænd på Sønderho Kro, Fanø. På forespørgsel fra enkelte bestyrelsesmed-
lemmer blev enkelte punkter uddybet. Bl. a. blev det igen drøftet blandt regionsformændene 
hvorvidt Palle Christensen, HB, har habilitetsproblemer qua sin post som næstformand i 
PTO. Ses fortsat ikke at være et problem. JL kom også ind på regionsformændenes drøftelse af 
problematikken omkring søjlestruktur og udmelderet - en gammel traver, der nu spøger igen. 

PM forelagde et paradoks. I forbindelse med den ‘særlovfastsatte’ grænse for over-/under-
skridelse af behandlingsgennemsnit på 25% set på regions- og landsplan var 3 klinikker 
kommet i klemme i gruppen ‘Pa-ydelser’. De var udtaget grundet markant overskridelse, og 
blevet afkrævet forklaring. Alle klinikker havde gode, relevante og fyldestgørende forklaringer 
på overskridelsen, der alene skyldtes, at de i henhold til nationale kliniske retningslinjer be-
handlede, hvad de diagnosticerede, og at de fakturerede de udførte behandlinger i henhold til 
særloven. Paradokset er: hvis man behandler forskriftsmæssigt - med omhu og samvittigheds-
fuldt - så overskrider man den gennemsnitslige behandlingsnorm, og kan på den baggrund 
modtage en honorarmæssig maksimumsgrænse. Undlader man i stedet at behandle det man 
diagnosticerer, eller undlader at fakturere alle ydelser for at undgå at undgå en honorarmæssig 
øverste grænse, så forbryder man sig mod både Sær- og Sundhedsloven og risikerer en ‘tur i 
gabestokken’. Helt urimeligt og uacceptabelt. PM var indkaldt som fagperson qva sin ansæt-
telse i Region Sjællands Tandpleje. Alle 3 klinikkers forklaringer blev fuldgyldigt accepteret, 
og de slipper for videre tiltale, i hvert fald i denne omgang. Men det helt grundliggende prob-
lem består, og det bør der sættes fokus på og rettes op på! Vil indgå i kommende nyhedsbrev 
som ‘case’.

Ingen indlæg eller orientering fra andre medlemmer.
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4. Overenskomstforhandlingen med HK

Dette punkt var rigeligt debatteret i forbindelse med medlemsmødet.
5. Ekstraordinær generalforsamling TF 

SKL og JOL opridsede køreplanen for den ekstraordinære generalforsamling.

Alle repræsentanter eller deres suppleanter skal være registrerede i salen senest kl. 12:55. Det 
bliver ikke tilladt at ‘mingle’. Fast pladser med en indlagt pause. Varighed estimeret til 3 timer.

RSTF’s ønske om Vedtægtsændring drøftet. Vanskeligt, da det er et bredt ønske, at alle region-
er skal stemmeafgive på ensartet. Tilsyneladende ikke opbakning til vores model. JL frem-
lagde et ændringsforslag, der vandt enstemmmig opbakning. Mindretalsbeskyttelse gennem 
sikring af, at alle 3 fraktioner - klinikejere, privat- og offentligt ansatte - er sikret mindst en 
plads i bestyrelsen. Bare en person opstiller er vedkommende sikret valg. JL fremlægger æn-
dringsforslaget på X-HGF - §7, stk. 5.

Der bliver tilsyneladende behov for 3 suppleanter: SKL for CHB; ET for MD; SBK for BB. JL 
er tovholder.

6. Medlemsinformation / Nyhedsbrev - relevans og form - opgavefordeling

PM søgte opbakning til en medlemsorientering i lighed med tidligere INFO. Bred opbakning 
og støtte. Der laves et kort referat af dagens medlemsmøde - tekst og billeder: HH. Redigeres 
af PM og udsendes senest i næste uge. PM laver udkast til kommende skrift fra bestyrelsen. 
Emner som kontrolstatistik, § 166, formandsord, indlæg fra nyvalgt medlem vil blive en del af 
nyhedsbrevet, der kun vil foreligge i elektronisk form. EB vil blive medindraget i oplægget.

7. TF’s mærkesager - debat af dette vedtaget på januarmødet og udskudt til nu. 

Punktet blev udskudt til Internatmødet, fordi TF’s mærkesager er til drøftelse i HB på først-
kommende møde.

8. Regnskab 2019 til orientering - vedhæftet til bestyrelsen

Regnskabet er godkendt og underskrevet. Fremlagt på sommermødet i henhold til Forret-
ningsordenen. Ikke gennemgået i detaljer. Ingen spurgte ind til tal og opsætning, så det tages 
blot ad notam, og danner grundlag for kommende budgetlægning.

9. Eventuelt.

HH bragte klagesagsbehandlingen på bane, og spurgte JOL om denne vidste, hvordan status 
er. Der er sket en nedbringelse af sager, men stadig et område, der halter. For få faglige sagsbe-
handlere.

Næste møde er internatmøde, der afholdes fra fredag, den 28. august kl. 16 til lørdag, den 29. 
august kl. 15:59 på Bandholm Hotel på Lolland.


