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DATO: 01. 06.2022

REGIONSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 4

MØDESTED Hotel Comwell Strand, Køge - kl. 18:00 - 22:15.
MØDELEDER
AFBUD LP
REFERENT Poul Møller

REGIONSBESTYRELSE OG REPRÆSENTANTER
Henrik Harmsen HH /formand dr.henrik@me.com

Anni Rønman AR anni@vibytand.dk

Betina Bille BB blb@tdlpol.dk

Charlotte Holm-Busk CHB charlotteholmnielsen@yahoo.dk

Josephine Sejr Nicolajsen JSN josephinesejr@gmail.com

Kit Vibe-Hastrup Iuel KVH kvh@tandhuset.net

Lone Petersen LP lonepetersen38@hotmail.com

Minna Ørdam MØ minna.oerdam@gmail.com

Susanne Kleist SK skl@harald.dk

SUPPLEANTER

Jens Lætgaard JL jens@2410.dk

Susanne Kristensen SBK sbkristensen@get2net.dk

HB-KONTAKT BB blb@tdlpol.dk

GÆSTER:

SEKRETÆR PM poulxtand@gmail.com



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

https://rstfnet.dk

DAGSORDEN / REFERAT BESTYRELSESMØDE
ONSDAG, DEN 01. 06. 2022:

HH været til møde med Regionsformændene. Drøftet social- og ungdomstand-
pleje, (retningslinjer savnes), PTO-sag og strukturforslag fra region Syd. Ikke
meget at referere fra mødet. Haft besøg af Noa Jankovic på sin klinik. Form for
virksomhedsbesøg.
MØ været til PATU-møde. Drøftet arbejdsgiver-administreret pensionsordning.
Mere attraktivt end personlige ordninger. Kun indbetaling fra lønmodtager. Skal
udbredes til medlemmerne. Drøftet introkontrakt som alternativ til Standard-
kontrakten. Skal drøftes med KEU. Knaster: supervisionsdelen, løn og binding.
HB (SKL/BB) orienterede om problemerne med manglende retningslinjer for de
18-19-årige. Prisfastsætning og kommunernes forskellige administration af
ordningen. Har man underskrevet BUT-overenskomsten skal man følge vedtagen
(kommunal) prisfastsætning. TF afventer indkaldelse til møde med KL omkring
de 18-19-årige. KL har ikke travlt! Nedsat arbejdsgruppe, der skal bane vej for
tandlægers ret til/mulighed for at penetrere hud (blodprøvetagning etc.) Drøftet
sagen med PTO (opgiver at referere, men orienteringen gik på forsikringsdæk-
ningen fra skader mellem 1.000 og 10.000 kr.).
JSN oplyste, at hun fortsat gør en ihærdig indsats for at få et debatforum på
Tandlægeskolerne sparket i gang. Platformen fungerer, men ringe gennemslags-
kraft.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden

Tilføjelse af punkt 7.5: drøftelse af samarbejdet med TMK på baggrund af
patientcases fra MØ.

2. Habilitet

3. Gensidig orientering - husk at lang og dybdegående orientering enten skal være et
punkt på dagsordenen eller fremsendes på mail.

Ingen konstateret inhabile.

4. Evaluering af Team-kursus

JL yderst tilfreds, mens flere andre udtrykte skuffelse. Levede ikke op deres til
forventninger. BB/KVH ønskede, at repræsentant for bestyrelsen fremover skal
byde velkommen på RSTF’s vegne. Flere gav udtryk for interesse for 1. hjælps
kursus, gerne til foråret 2023. Opmærksomhed skal rettes på begrænset
deltagerantal, og hvad det indebærer af problemstillinger.
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5. Køreplan RGF den 29. September 2022 på Comwell Strand, Køge.
Forslag til dirigent (skal spørges i god tid inden dagen)
Streaming (nedsættelse af ‘streaming-udvalg’) ?
Hvem opstiller til bestyrelse og udvalg (KEU, SUU, EUU)?

OBS! RGF flyttet til tirsdag, den 27. september kl.18:00 Comwell Strand, Køge!
HH/PM finder dirigent.
JL undersøger muligheder streaming. Ikke til fælles lokale, men med link til egen
PC’er.
Alle udtrykte ønske om at genopstille.

6. Tilbud om Orienteringsmøder fra TDLT - interesse for det?

Flertal for at modtage tilbudet om orienteringsaften fra TDLT, der vil give tilskud
til afvikling af arrangementet. Som udgangspunkt skal det kobles sammen med
RGF den 27. september. Spisning + TDLT varer 3 timer. 1 time til RGF, der ligger
før TDLT.MØ/JSN tovholdere

7. Forslag til ‘Ny Demokratisk Struktur’ /Region Syd

Drøftet og forkastet. SKL oplyste, at der har været uformelle møder med ATO, og
at SYD’s tanker minder om ATO’s oplæg.HH/SKL negative. Enighed om fortsat at
søge mod sammenslutning, men ikke på de vilkår.

7.5 Drøftelse af patient-cases efter oplæg fra MØ

Flere fandt, at gældende retningslinjer for behandling af patienter, der er i
bisfofonatbehandling, tolkes forskelligt af TMK landet over. Retningslinjer bør
tages op med Styrelsen for Patientsikkerhed, og lokalt bør det drøftes med TMK
Køge. BB/KVH vil tage det op med Ranvvá Matras (konst. Overtdl., TMK) på
førstkommende møde i Koordinationsudvalget (august 2022).

8. Fremtidens mødeform i RTSF - placering, med eller uden medlemmer, tovholdere

Drøftet ganske kort. Flertal ønsker, at ‘møde med medlemmerne’ forsøges igen i
2023, måske hver anden gang. Kræver ‘planlægning i god tid og tovholdere’!

9. Eventuelt

Ingen yderligere talelyst, så formanden rundede af og ønskede alle en ‘god
sommer’, samt mindede om, at Internatmødet den 10./11. september igen i år
afholdes på Gerdrup Gods. Husk, at mødet forløber fra fredag kl. 14:00 til lørdag,
kl. 13:59.

Aftenens møde sluttede kl. 21:30.
/pm.
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Ad pkt. 4.:
Deltagere:

Falster: 50
Køge: 87
Sorø: 74

Kursusgebyr: kr. 58.800
Udgifter: kr. 106.500 (ca.)

Falster: kr. 16.520
Køge: kr. 50.935
Sorø: kr. 12.000
Kursusgiver: kr. 27.000 (ca.)

Ad pkt. 3:
Efter mit foretræde for Folketingets Sundhedsudvalget ultimo februar 2022
formulerede udvalgets medlemmer 6 spørgsmål til ministeren omkring mundpleje
efter kræftbehandling (stråler i hoved- og hals og kemoterapi). Ministeren har nu
svaret, alt på basis af oplysninger indhentet i Sundhedsstyrelsen.
Et essentielt spørgsmål omkring økonomien i mit forslag om at give alle kræftramte,
der har været til fokusundersøgelse på TMK, ret til fra den dag at modtage gratis
forebyggende tandpleje gennem egen tandlæge, blev ikke besvaret! Dog
konkluderede ministeren i et andet svar, at:
Det kan yderligere bemærkes, at Sundhedsministeriet for nuværende ikke har planer om at udvide
tilbuddet for § 166 i sundhedsloven, da det vil medføre merudgifter.

Ærgerligt at man ikke gik dybere ned i det. Mit bedste skøn er, at det højst ville
belaste regionerne med 2-3 mio. Kr. årligt, et beløb, der mere eller mindre vil
komme igen, da efterfølgende behandlingsbehov vil blive reduceret. Og gevinsten
for borgeren vil være markant! Bonusinfo: ca. 300-350 nye stråleramte pr. år.
En anden ting, der kan undre er den store forskel i sagsbehandlingstid regionerne i
mellem. Lidt skræmmende. Bemærk dog tallene for region Sjælland :o)


