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SEKRETÆR PM poulxtand@gmail.com

Poul Møller



Noa Jankovic indledte seancen, og gjorde os klogere på, hvilke tanker, han havde/har gjort sig,
og hvilke indsatsområder som han og HB ser som værende essentielle på kort og lang sigt:
styrke TF som politisk sparringspartner, være med til at sætte fagpolitiske dagsordner og være
parat til at diskutere politikernes ideer.
Få tandlægerne bragt fra periferien og ind i den midte, hvor tingene sker og flyttes.
Buzzwords: toneangivende, troværdig, og konstruktive!
Styrke samarbejdet med foreninger, der har sammenfaldende interesser.
Tale tandlæger ind i Sundhedsreformen – nærhed mellem tandlæge og borger.
Social ulighed stadig et issue – også for Sundhedsministeren. Sammenfaldende interesser men
ingen garanti for at det også udløser handling (økonomi).
SKL supplerede: HB politikeres pejlemærker: en tandlæge tæt på, bedre sammenhæng med
patienterne i centrum, tandsundhed for alle, uanset livsvilkår.
God debat omkring succen’en med Hjørring. En ’arbejdssejr’ for TF, godt hjulpet i mål af Noa.
Økonomi ved Isabel Brandt Jensen:
Værdipapirer redder økonomien. Sikrer et overskud på ca. 5.4 mio. Uden denne gevinst et
underskud på ca. 1.5 mio. (direktørafgang og oprydning). Uden de ekstraordinære udgifter et
plus på ca. 1.5 på ordinære drift. Medlemssituationen: PATO tilgang. Klinikejere flere over
pensionsalderen, men stadig fuldtidsbetalende (på kort sigt forventes afgang og kontingentfald).
Flere off. ansatte tandlæger søger medlemsskab i TF.
Tandlægebladet ved Gitte Almer Nielsen: godt brand med Dentaljob. Største på markedet. Skal
fortsat være ‘stedet’, hvor medlemmer søger arbejdskraft. Arbejder på at lancere app. Øget
brugervenlighed og større målrettethed er det, der arbejdes med og imod.
Enighed om, at mødet med TF’s ledende personer var givende og succesfuldt på alle planer. En
reprise værd med jævne mellemrum.

SEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Ågerupvej 51, Arnakke - 4390 Vipperød.

https://rstfnet.dk

DAGSORDEN / REFERAT
BESTYRELSESMØDE TORSDAG, DEN 24. 03. 2022.

Mødets første time blev en snak om TF, og om hvilke problemstillinger, der lige nu ligger
højt på foreningens dagsorden. Baggrunden var deltagelse af TF’s direktør Isabel Brandt
Jensen, af foreningens nyansatte politiske rådgiver Noa Jankovic og Tandlægebladets
redaktør, Gitte Almer Nielsen.



1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Punkt tilføjet som 8a: forsikringserklæringer.

2. Habilitet
Ingen inhabilitet konstateret

3. Gensidig orientering
Orientering formidlet via øvrige dagsdordens punkter.

4. Kontingent TF: brainstorm - stikord: betaling differentieret (KEU/PATU/OATU)
betaling per capita, pr. klinik, grundbeløb og betaling i forhold til træk på Front
Office, betaling i forhold til ressourcebrug omkring OK-forhandlinger...
Kontingentsammensætning drøftet. Flertal fandt at det var et emne, der var værd at ’
endevende’. Emne til internatmødet i september, hvor der er tid til at gå i dybden og
komme med reelle udspil. RGF + KEU vender emnet og vender tilbage.

5. TF’s økonomi
Punktet drøftet i forbindelse med Isabel Brandt Jensen overordnede gennemgang
af foreliggende regnskabsudkast.

6. Har RSTF punkter til årets HGF?
Drøftes på Internatmødet. Forslag fra KVH: online fremmøde (og afstemninger)
skal fremmes og anerkendes på lige fod med fysisk tilstedeværelse.

7. Status kursus, og drøftelse af kommende kursusaktiviteter, evt. nedsættelse af
Kursusudvalg.
Tilmelding til kommende 3 kurser er efter en god start gået i stå. Status d.d.:
Nykøbing F.: 40 (plads til 150); Køge: 72 (plads til 200); Sorø: 40 (plads til 117).
Der er ikke udsendt reminder, men det vil ske ultimo april. Administrativt tungt!
På baggrund af ovenstående drøftedes tanker omkring fremtidige tiltag.MØ:
mange tilbud i år. Måske derfor det halter! SBK: foreslog 1. Hjælp og aften med
Lene Gammelgaard (Vind over dig selv.). KVH: ønsker ingen tandfaglige kurser,
men ‘bløde’ kurser for hele teamet. BB: drop det. Skuffende deltagerantal. AR:
kommunikationskursus og kursus om slimhindelidelser/-forandringer. Enighed
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om, at der ikke udbydes flere kurser i år.
8. Næste møde er onsdag, den 1. juni syd for Farø-broerne. Møde med

medlemmer. Drøftelse af indhold, tovholder og organisering af dagen
(praktiske forhold).
Efter kort debat ønskede flertallet det oprindeligt planlagte møde aflyst i
nuværende facon. I stedet for at ‘mødes med medlemmerne’ syd for Farø-
broen, ville man tilbyde de fremmødte medlemmer til TF’s faglige
medlemsmøde den 9. maj en gratis middag, og her kunne man så se og
snakke med sin bestyrelse. Det ordinære bestyrelsesmøde onsdag, den 1.
juni afholdes derfor uden medlemsdeltagelse på samme måde som i aften
og på Comwell Strand i Køge.

8a. Betaling for forsikringserklæringer
HH fremlagde en konkret sag omhandlende besværligheder og negativ
økonomi ved overlevering af journal, røntgen og dokumenter til
Forsikringsselskaber. Debat viste, at det nok var en tilfælde, idet flere
forsikringsselskaber nu benytter EDI-portalen, hvilket smidiggør
processen.

9. Eventuelt
SKLmindede om, at alle bør gøre sin stilling klar med henyn til opstilling
til bestyrelsespost på efterårets RGF. Bjørn Anderson har oplyst, at ‘har
fortrudt’ sin udtræden, og agter at ftille op til bestyrelsen igen.AR falder for
6-års reglen, så der skal findes ny repræsentant til KEU. Skal være afklaret
til Internatmødet.
KEU arbejder for ny model for voksentandplejen. Sundhedsstyrelsen er i
gang. SKL deltaget i SSTs udvalg for tandsundhed, hvor
Sundhedsministeriet havde sendt “yngste fuldmægtige”,som dog fortalte at
man regner med at se på “ En ny model for voksentandplejen” i 2022.

/pm


