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DAGSORDEN/REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
FREDAG DEN 10. 9. 2021 FRA KL. 16: - 19:00.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
Ingen yderligere punkter.

2. Habilitet
Ingen konstateret inhabilitet.

3. Gensidig orientering.

PM orienterede om baggrunden for udsendelsen af vejledning fra TMK omkring 
henvisning af patienter med mistanke om cancer, samt det beklagelige, at vejledningen 
var fejlbehæftet. Praksisdatabasen er nedlagt. Det forventes, at ledelsen for TMK/ØNH vil 
udsende en korrigeret vejledning snarest. Ny konstitueret overtandlæge på TMK er Ran-
nvá Matras. PM oplyste, at han efter samråd med formanden havde overført kr. 250.000 
af foreningens likvide beholdning til Jyske Bank Pengeplan. Begrundelsen er betaling af 
negative renter. Formue Pengeplan: kr. 750.000; likvid beholdning ca. kr. 250.000

AR (KEU) oplyste, at der har været drøftelser med Socialdem. omkring voksentand-
plejens fremtid. Møde med TPL/Elisabeth Gregersen omkring det store frafald (30%) af 
nyuddannede tandplejere. Uddannelse og virkelighed står langt fra hinanden. Kontrak-
tudvalg omkring kontrakter til ansatte tandlæger er ikke kommet videre.

BB omtalte HB’s møde med Jeppe Søe og hans forslag til fornyelse af TF’s image. 
Godt møde! Der er 4 kandidater til stillingen som politisk direktør. Spændende proces. 
Mødeklimaet i HB i roligt leje efter forårets turbulens.

SKL om møde med PTO omkring fremtidigt samarbejde. 

4. RGF - onsdag, den 13. oktober 2021 
RGF blev gennemgået og løse ender blev samlet op i det omfang, det var muligt. Situ-

ationen er kun uafklaret omkring muligheden for at formå Dorte Arenholt til at komme 
inden generalforsamlingen går i gang, og holde et indlæg om kommunikation. Deadline 
for udsendelse af indkaldelse er tirsdag, den 28. september. Forventer at arbejdet udføres 
dagen før. Der er givet tilsagn fra Comwell Strand i Køge omkring afviklingen, og fra 
Allan Bo Svendsen til dirigentopgaven. HH modtager genvalg! Øvrige tilstedeværende, 
undtagen BA, modtager valg. I følge HH også JL. ETJ’s holdning kendes ikke. Lolland/
Falster/Møn bliver ikke repræsenteret i den kommende regionsbestyrelse, hvis ikke det 
lykkes at finde egnet kandidat. Der er selvfølgelig også den mulighed, at kandadater kan 
melde sig på selve dagen. Man har lov at håbe. Honorarer uændret, men næste års kontin-
gent til RSTF blev fastsat til kr. 525 - en halvering grundet belastningen af Covid. Ingen 
‘særlige emner’. KEU, PATU, OATU ikke valg i år. EUU: JL; SUU: CHB
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5. Tandpinevagten i Region Sjælland - opfølgning

KVH opsummerede resultatet af seneste møde i Koordinationsudvalget, hvor det 
blev besluttet at udligne det aktuelle underskud gennem ny indbetaling fra interessent-
erne. KVH udtrykte utilfredshed med dette - affejes som ‘småpenge’ - og med udvalgets 
manglende vilje til at se på og finde ny måder at drive Tandpinevagten på. Tandpinev-
agten ventes at skifte til ny klinik i Slagelse ved årsskiftet. Administrationen vil overgå til 
Slagelse Kommune. Begrundelse: flytning af Specialtandplejen til Næstved Sygehus.Der 
er dog berammet et møde mellem regionerne og TF omkring strukturen i de eksister-
ende Tandpinevagter, ikke mindst ud fra ønsket om at opnå en ensartet, landsdækkende 
løsning. KVH vil gerne deltage i vagten, men kun fra egen klinik. I henhold til Særloven 
og Ole Marker er tandlægerne forpligtiget til at deltage i en vagtordning - stille arbejdsk-
raft til rådighed - men tvivlsom om vi kan tvinges til at medfinansiere den. Bliver en del af 
mødet mellem Regionerne og TF.

6. Medlemskommunikation. Drøftelse af eksisterende former: TB, Facebook,  
 direct  mails, medlemsmøder - hvad virker bedst? Strategi?

Drøftede de forskellige platforme og strategier. Diract mails godt, men skal ikke komme 
dagligt. Kun, hvis der er ‘store nyheder’. Facebook et problem, fordi ikke alle rammer alle. 
Hjemmesiden står til renovering/fornyelse, og ikke mindst oprydning. Søgefunktionen er 
fortsat problematisk og ‘træls’. Ikke enighed i HB om specifikationer til ny hjemmeside og 
økonomi.

7. ‘Medlemmer i nød’. Hjælper TF godt nok, eller er medlemmernes forventnin 
 ger urealistiske? 

Punktet blev ikke debatteret.

8. Drop out. Ny app.: min tandlæge. Hvad skal den indeholde?
Drøftede først skismaet omkring de 18-25 årige og Enhedslistens forslag om (tidligere 

også et TF-forslag), at deres tandbehandling skulle varetages på kommunale klinikker. 
Problematisk, da privat praksis i større byer har plads til denne aldersgruppe. Også prob-
lematisk for komm. praksis, da de ofte ikke har kapacitet til at behandle disse.

Forslag til ny app., der skal få de unge til at vælge tandlæge, når de udskrives fra komm. 
tandpleje. Håbet er, at det ved at gå fra papir til elektronik kan gøre dette lettere at nå de 
unge. Udfordring: Myndigheder og GDPR. 

Drøftede drop out, som det er i dag. Regionskommunen sender reminder til de unge 
mennesker, der ikke har været til tandlæge i 2 år. Gør det kun en gang. Ville være øn-
skværdigt, hvis ordningen kom til at gælde alle borgere, der ikke har været til tandlæge i 2 
år, samt at være opfølgende.

9. Eventuelt.
Ingen yderligere kommentarer. 


