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Debat omkring hvordan referaterne skal se ud fremover? (fremgår ikke af For
retningsordenen). Læs også dagens email fra Sanne, modtaget kl. 11:03. Se også
’Forretningsordenen’ – Efter Møderne.
Skal vi have en ny direktør overhovedet?
Hvis ja, Stillingtagen til ønsker til ny direktør
Debat omkring retningslinjer for fjernelse af læbebånd og tungebånd - se 		
mail sendt 1. marts 2021 kl. 21:00
Debat af hvorfor tandlæger ikke må penetrere hud - aktuelt i en covid-vaccina
tions-tid.
Eventuelt

Ad. pkt. 1.:
Hvad der tales om ’indenfor murene’, bliver ‘indenfor murene’! Ingen skal frygte for,
at også kontroversielle udtalelser pludselig florerer i andre regionsbestyrelser, misforstås og stempler personen. Respekt for hinanden og for hinandens holdninger –
og lad os holde snakken i bestyrelsen, indtil en fælles holdning er givet fri.
Referatform drøftet. Journalistisk referat sat op mod beslutningsreferat. Vigtigt for
alle, at debatten kan være ’fri og åben’. Ingen må føle sig begrænset i meningsytringer
af frygt for at givne oplysninger, også om navngivne personer, kan give vedkommende problemer, hvis referatet er for naturtro. Der skal findes en balance, og den
kan ikke undgås at være ’flydende’. Referatet skal afspejle flertallets holdning. Formanden konkluderer. (Har noteret mig jeres holdninger og meninger, og vil gøre mit
bedste fremover for at efterleve det i fremtidige referater /pm)
Ad. pkt. 2. og 3.:
Direktørens opgaver: Skal lede sekretariatet og ledelsesgruppen. Dyrke politiske kontakter. Regnskabsansvarlig og foreningens kontakt til finansielle partnere. Ansættes i
henhold til vedtægterne.
Kan vi fungere uden? Argumenter for og imod. Overgangsordning med styregruppe
eller opslag efter ny direktør. Konstituering af nuværende medarbejder, tandlægeuddannet med relevante overbygninger eller ekstern person med rette kvalifikationer.
Konklusion: HH udarbejder liste med ønske om kvalifikationer til ny direktør.
Rundsendes til bestyrelsen til kommentering senest mandag, den 8. marts 2021.
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Ad. pkt. 4. og 5.:
Ole Marker, TF, deltog i dette punkt.
Tandlægers virksomhedsområde fremgår af autorisationslovens §49. Giver ret til at
klippe læbebånd, bare der er tandlægefaglig indikation for indgrebet – skal tydeligt
fremgå af journalen, hvorfor indgrebet foretages! Tandfaglig dysfunktion er faglig indikation. Vanskelig amning hos spædbørn uden tænder vil være gråzone, og kræver
virkelig god journalføring.
Enkelte bestyrelsesmedlemmer plæderede for udvidelse af tandlægers autorisationsområde. SK har fra medlemmer hørt delte meninger omkring ønsket om udvidelse
af tandlægers autorisationsområde. Vil tage emnet op i HB. Medlemsundersøgelse
kunne være en mulighed for afklaring. JL argumenterede for ønsket om bredere
autorisation til glæde for de få, der ønsker det/har brug for det i deres praksis. Samarbejde og uddelegering er et område, der skal opdyrkes.
Konkret sag drøftet. Ingen afklaring. Fremadrettet kunne det være rart at TF lagde
pres på autorisationsgrænserne, og at TF i klagesagssammenhæng udfordrede Styrelsens ’eksperter’. Længerevarende debat omkring dette punkt.
Ad. pkt. 6.:
Intet til eventuelt.
Mødet afsluttet kl. 21:20.
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