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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE / INTERNATMØDE DEN 27./28. AUGUST 2020
DAGSORDEN / REFERAT
1. Fastlæggelse af endelig dagsorden

Ingen yderligere punkter.
2. Habilitet

Ingen skønnedes inhabile
3. Orientering fra formand, sekretariat, HB, udvalg, øvrige

JL ’missede’ møde med SKL og Joakim Lilholt. Møde i EUU. Kursusfronten lider. Længere
mail-korrespondance med udvalget efter aflysning af Tandfaglige Dage også i august måned.
JL ønskede at der blev afholdt virtuelt møde omkring samarbejde med tandfaglige selskaber
og f.eks. DentaNet. Tandmesse i Køln i fare for aflysning (Bella C. gange 10). Virtuelle kurser
(TF) større succes end forventet. JL i gang med kurser i Sverige. JL mødes med Ole Marker
og formanden for EUU omkring dette. Bekymringshenvendelse til HB omkring afhængighed
af kursusindtægter til driften. ’Jobopslag’ vedrørende PATU-medlem til bestyrelsen et ønske
(kommer sammen med indkaldelsen til RGF).
PM oplyste, at Danske Regioner internt er i gang med oplæg til Særlovens afløser/ny overenskomst. PM plæderede for, at orientering så vid muligt, og ikke mindst når orienteringen
indeholdt konkret viden og/eller lange længere historier blev rundsendt skriftligt op til hvert
bestyrelsesmøde. Orienteringspunktet er ‘rygrad’ i bestyrelsesarbejdet, men umuligt at tidsstyre, når spontane, længevarende debatter opstår. Vanskeligt at referere fyldestgørende. Flere orienteringspunkter burde i højere grad optages som punkter på dagsorden og med baggrundviden formidlet før mødet.
SKL havde inden mødet videresendt referat fra seneste HB-møde. HK og TF skal mødes i
Arbejdsretten. 8 sager i alt. Involverede medlemmer tilbudt samtale med foreningens advokat.
Aktindsigt et ønske, men ikke godkendt. EB vil gerne orienteres desangående. Mads Bundgaard under anklag, dermed også TF. OK21-forhandlinger i AC under opsejling. Akademikere
ønsker opsplitning, vil forhandle for sig. Disciplinærnævnet problematisk institution. Arbejdsforhold og aflønning utilfredsstillende. 1 stilling ledig. Ny model et ønske.Ca. 700 sager afventer behandling/afgørelse. Ikke muligt at opnå aktindsigt i Styrelsen for Patientklagers afgørelser.
Sundhedsstyrelsen vil gerne styrke dialogen. TF ønsker viden om, hvorfra SST’s odontologiske
medarbejdere henter deres viden, f.eks. til at kunne formulere retningslinjer på alle planer.
Plastforklæder til ny diskussion.TF ønsker os tilbage til en tid, hvor NIR’s regelsæt herskede.
SKL haft møde med Lægeforeningens nye formand. Længere snak om retningslinjer og vilkår
for implementering.
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AR oplyste, at ny overenskomst med Tandplejerforeningen er godkendt. KEU planlægger
udviklingsdag. Mange klinikejere er pressede økonomisk. KEU skal finde samarbejdsform/overenskomstoplæg overfor PATU.
BB og KVH havde deltaget i koordinationsudvalgsmøde i Regionen. Drøftet sektorovergang.
Ønske om styrkelse/genskabelse af BUT-møder i alle regionens 17 kommuner. En opgave
for udvalget at tage fat på i 2021. Visitering til Omsorgs- og Specialtandplejen. Drøftet vilkår,
muligheder og lovgivning. Gennemgang af Tandpinevagten, der giver et større underskud (stigende udgifter til lønninger). BB/KVH initiativtagere til omstrukturering. Emne til drøftelse
på kommende regionsbestyrelsesmøde.
4. Evaluering af forårets mødeform

Som udgangspunkt ‘en god ide’, men enighed om, at afsatte tid skal respekteres og styres
skarpere, end det er sket. Covid ødelagde 2. møde, men gav til gengæld en god mulighed for at
prøve mødeafholdelse virtuelt. Succesfuldt. Møde 1 i Næstved velbesøgt af lokale medlemmer.
Lidt svagere tilslutning til møde 3 på Kragerup Gods. Enighed om, at møderne skal annonceres
i god tid, og i bedre tid end i år. Debatten med medlemmerne vel modtaget fra begge sider,
men med det aberdabei, at efterfølgende debat i bestyrelse var udvandet, da emnerne lappede
over hinanden. Udtrykt ønske om, at der i forbindelse med spisning sker en større opblanden
af menige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Drøftet, om mødeformen i stedet for hver
gang skulle være en gang om foråret og en gang (RGF) om efteråret. For og imod. Flertal dog
stemt for at gentage modellen i 2021, hvor vi forhåbentlig får et normalt mødeår, og kan planlægge mere struktureret og med læring af årets ‘fejl’. Det blev aftalt, at der nedsættes et miniudvalg, der skal stå for struktur af de enkelt møder. Udgangspunktet er: Formøde, middag som
nu, måske kun med 1 ret + dessert, 1 time, debatpunkter med ‘kød på’ udsendes til tilmeldte
før før mødet. CHB er tovholder og CHB udpeger selv øvrige udvalgsmedlemmer. PM sekretær.
5. Planlægning af RGF, torsdag, den 8. oktober 2020.

Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før, dvs. onsdag, den 23. 9.
Deadline for modtagelse af materiale - formandens skriftlige beretning, kort orientering fra
SKL: ‘Amaliegade’, ‘job-annonce’ PATU-medlem og forklaring af valgregler, Fremtidens tandpleje og Covid: gebyrer, tests, forholdsregler (særligt emne) og evt. minispørgeskema fra EB er søndag, den 20. 9. 2020 kl. 16 - men det er ingen skam at aflevere materialet før!
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent: JL ønskede at tænke over dette punkt.
2. Formandens mundtlige beretning
3. Særlige emner - Fremtidens tandpleje og Covid19-problematik
4. Godkendelse af regnskab (PM)
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5. Fastlæggelse af budget (PM)
1. fastlæggelse af regionsforeningshonorar - aftalt værende uændret: kr. 1.050
2. fastsættelse af honorarer - aftalt værende uændrede: formand kr. 85.280, forret
ningsfører: kr. 116.480, særlig godtgørelse i henhold til TF.
6. Valg af formand - JL villig til genvalg
7. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - 7 repræsentanter*, 4-5 suppleanter. Alle, undtagen MD, modtager valg.
8. Valg af repræsentanter til kokale og regionale råd - EUU: JL; KEU: AR; OATU: Irene
Mandrup Krüger (Reg. H.); PATU: -; SUU: Karen Kongsbak (reg. H.); TDLT: evt. HH;
FORSKU: 9. Valg af 2 kritiske revisorer - PM tager fat i Jan Sejr Nicolajsen og Allan Bo Svendsen
Der er reserveret lokale og middag på Comwell Strand, Køge. Middag kl. 18:00 med start på
RGF kl. 19:30. PM sørger for stemmesedler, vin til revisorer, dirigent, etc.

TF’s MÆRKESAGER/KERNEVÆRDIER:

• sund mund/sund krop - tættere samarbejde med lægerne. Comorbilitetskonference.
• mulighed for/tilbud om udførelse af f.eks. blodtryksmåling, BMI-test, blodsukker
• sikring af god overgang fra børne- til voksentandpleje: intens opfølgning på drop-out
• brugerbetaling skal fortsat eksistere; revidering/forenkling af tilskudsordninger
• regelmæssig tandpleje - en del af TF’s DNA
• tandpleje for udsatte grupper - fornklig og præcisering
• ulighed i sundhed skal minimeres
• mindre bureaukrati - beslutninger/begrænsninger skal være funderet i ‘sund fornuft’
• bivirkninger efter medicin - skader på tænder, mund og kæber skal udbedres med tilskud

*Region Sjælland har mistet en repræsentant. Region Midt fået ‘vores’.
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FREMTIDENS TANDPLEJE:

Politikerne skal bestemme hvem og hvilke behandlinger, der skal have tilskud
Der er så få penge afsat til tilskud, at det ikke giver mening at prøve at fordele dem.
OVERORDNET:

Fri pris - fast tilskud
Dvs fuld egenbetaling hos tandlægen
Hvis TF skal lave en anbefaling:
• 70% på profylakse
• 30% på behandlinger
Kommentar fra formanden:
Historisk har det vist sig at give splittelse
internt i foreningen at forsøge at fordele de få penge der er afsat. Så der var
enighed om at anbefale TF at trække sig
og lade det være helt op til politikerne.
Meldingen udad til må være at det er et
politisk ansvar. Ordningen er udvandet.
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