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DAGSORDEN: 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
2. Habilitet
3. Orientering fra formand, forretningsfører, udvalg og medlemmer.
4. Opfølgning på dagens debat med de fremmødte medlemmer
5. Tandpinevagten i Region Sjælland - fungerer den som ønsket? Skal vi være   

 ‘bekymrede’ grundet udspil fra andre aktører, der tilbyder afhjælpning af tand- 
 pine uden at opkræve vagttillæg?

6. Regnskab for 2020 godkendt af de kritiske revisorer - se bilag (uden underskrift).
7. Næste møde - ændringer i årets program
8. Eventuelt.
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Ad pkt. 1.:
Ingen tilføjelser.

Ad pkt. 2.:
Ingen habilitetsproblemer.

Ad pkt. 3.:
HH: udtrykte tilfredshed med aftenens formøde med de fremmødte medlemmer, og 
med konceptet. Tilfredsstillende deltagerantal trods den sene annoncering og usik-
kerheden omkring afviklingen grundet covid-tiltag. HH er i øvrigt nået til erken-
delse af, at fysiske møder ‘slet ikke er så ringe endda!’ 
Oplyste, at det fastlagte Internatmøde den 10./11. september vil finde sted på Ger-
drup Hovedgaard med mad fra Støvlet-Katrine.
SK: Den kommende afstemning/XGF fylder meget, ikke mindst de jyske reaktioner. 
Ser ud til at Reg. Nord har flyttet sig og at flere hælder mod et ‘ja’. Også Reg. Syd er 
blevet mildere, mens Reg. Midt er sværere at tolke. Reg. H. anbefaler ‘ja’.

Ad pkt. 4.:
Enighed om, at formødet var vellykket og debatten god. Stor ros til OM for fin styr-
ing/moderation, og for god opsummering/afrunding.

Ad pkt. 5.:
KVH og BB opridsede ordningen og de økonomiske fakta (2020)

http://www.rstfnet.dk
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‘Særlovgivning, som afløser Tandlægeoverensomsten 1. juni 2018, Kapitel 4, afsnit: 
Tilkaldeordning for patienter, Akutbehandling og Tandlægevagt, har følgende tekst:

Praktiserende tandlæger, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes 
tilskud af regionsrådet, skal i samarbejde med øvrige praktiserende tandlæger i den 
region, hvor praksis er beliggende, bidrage til at sikre etablering af en tandlægevag-
tordning i regionen.

Drøftede nuværende ordning også i lyset af de tider, hvor hver by/kommunes 
tandlæger selv organiserede weekendens vagter. Drøftede driften. KVH og BB ikke 
overbeviste om, at driften er ‘bedst mulig’, så det er specielt på den baggrund at 
Tandpinevagten er på Koordinationsudvalgets dagsorden på mandag, den 17. april 
i Sorø. Flertallet gav udtryk for, at man var villig til at betale ‘det, det kostede’, og at 
tilbuddet til borgere med tandpine var godt for alle parter. Drøftede også ‘det frem-
mødte klientel’. Regelmæssige patienter, borgere uden fast tandlæge, børn. KVH og 
BB sender efterfølgende et referat til regionsbestyrelsen efter mødets afholdelse. PM 
er af regionen udpeget som deltager.

Ad pkt. 6.:
Godkendt og underskrevet regnsskab fremvist og godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. 7.:
Flere gav udtryk for at bestyrelsen har for kort tid til at debattere tidens emner, fordi 
mødet med medlemmerne og efterfølgende middag - vigtig del af konceptet! - ikke 
efterlader megen tid til det egentlig bestyrelsesarbejde. På den baggrund blev det 
besluttet, at fastholde den tidligere vedtagne mødedato - onsdag, den 9. juni kl. 18. 
Mødet søges afholdt på Comwell Strand i Køge. PM tovholder. 

Ad pkt. 8.: 
HH henledte opmærksomheden på, at TF’s næstformand for det private område i en 
personlig Facebook-kommentar overfor Sundhedsministeren havde udtrykt sig i et 
sprogbrug, der i hans øjne var helt uacceptabelt og uforeneligt med hans post som 
næstformand i HB. Signalværdien til offentligheden og regeringen og samarbejd-
spartnere er utilstedelig. Det er ikke bare tilladt, at tænke sig om (før man søsætter 
sådan en bemærkning) - det er forventet. Bør få følger! Andre, der havde læst opsla-
get, erklærede sig helt enig, og man enedes om at regionsbestyrelsen udtrykte sit 
mishag med næstformandens sprogbrug, der på ingen måder er en tandlæge værdigt 
- og slet ikke en højtsstående repræsentant for standen. Kompromitterende. HH vil 
vende episoden med de øvrige RFM ved førstkommende RFM-møde.


