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Kurser v/MØ - beslutning omkring kursusoplæg Jesper Hatt

Kursusoplæg MØ: Vedtaget, dog med morgenmad fra kl. 9:00 til 9:30 og fravælgelse
af 3-retters middag. Chips (sandwich?) og drinks som afslutning. Pris kr. 800.

Evaluering HGF

Drøftelse af afviklingen af HGF. Svag debat, ikke mindst omkring ’de særlige emner’.
Ingen spørgsmål til modellen. Problematisk at drøfte komplekse problemstillinger
på et HGF.
Praksisforsikringen meldt til Finanstilsynet af PTO.
Gældende ordning blev debatteret, men uden kendskab til økonomiske
konsekvenser er det svært at træffe et valg.
Anmodning fra BB: KEU opfordres til flg.: Hjælp klinikejerne med at forfatte et
brev til Tandskadeerstatningen som juridisk holder vand. Ønsket er ikke at
opkræves penge, så længe Tandskadeerstatningen skylder klinikejerne penge!
Internationale kontaktperson og økonomisk underlag. Resolutionsforslaget kan
læses som en blanco-check, hvilket kan være en læring i, at man nøje skal overveje,
hvilke konsekvenser en beslutning har på længere sigt. HB har sat et loft over
udgifterne.
Efteruddannelse for nyuddannede tandlæger kan ses på samme måde (BB).

DAGSORDEN / REFERAT
1. Fastlæggelse af endelig dagsorden

Ingen yderligere emner, der ikke kunne passes ind den fremsendte dagsorden.
Punkt 3. flyttes ned som punkt 6.

2. Habilitet.

Ingen skønnes inhabile i debatten af dagens emner

3.

4. Planlægning af næste møde 24. marts 2023.

Måske noget om overenskomst. Oplæg til indbydelse skal være PM i hænde medio
februar inkl. aftale med restaurant og lokale til bestyrelsesmøde. CHB/MØ
arrangerer det praktiske med lokale i Roskilde.

5.

6. Gensidig orientering.

HH: Møde med HB. Referat udsendes efterfølgende. HH mener at have en ‘direkte’
adgang til Sundhedsminister Sofie Løhde. Hvordan udnytter vi den? Konkrete oplæg
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Opfordrer til indsamling af viden om, hvilke fagpolitikere, der må have ’adgang’ til
hvilke politikkere. Opfordrer til at indsamle opgørelse over bureaukratiske regler,
der i tidsrøveri ikke står mål med samfundsgevinsten. UTH – bruges det?
Tidsforbrug journalskrivning – står det mål med forventet forøgelse af
patientsikkerheden? Kunne måske være et emne til næste bestyrelsesmøde. Mangler
medlem til Tanskadeankenævnet.
KVH: webinar omkring krav til overenskomst i januar måned. KEU vil gerne have
internatmøde. Udveksling af krav til HK/Tandplejerforeningen.
Klinikejerkonference Hindsgavl. Mange opgaver i KEU fremadrettet.
MØ: PATU Rune region Midt formand.
AR: Et møde i HB. 5 nyvalgte. Mange praktiske indføringer i arbejdet.
Kontaktperson RSTF og TDLT. Efterudd. for unge tandlæger et programpunkt. 2-
dages bestyrelsesseminar planlagt.
SKL: Isabel /Ole Marker kunne måske inviteres til næste møde.
CHB: Sundhedsudvalget. Vil gerne være mere synlige. Ingen møder siden HGF.
JL: ingen møder i EUU siden HGF. Vil gerne have RSTF’s opbakning til at EUU
også er med til at drøfte andre kurser end Symposium, f.eks. Årskursus og løbende
kurser. Opbakning til dette.
PM: TF oprettet interessegruppe for tandlægekonsulenter. Stor opbakning blandt de
ca. 15 deltagere. 3-4 møder årligt med blanding af Teamsmøder og fysiske møder.

7. Eventuelt.

BB: emne til næste møde. Honorarer generelt til fagpolitikkere. Både lokalt og
centralt. Det er medlemmernes penge uanset hvilken region vi taler om.

Isabel Brandt Jensen og Ole Marker blive inviteret til førstkommende bestyrelses-/
medlemsmøde i Roskilde den 14. marts.
Til orientering, så er kørselsbidrag ændret til kr. 3.70 (statens takst). Beløbet for
kørsel til mandagens møde er afregnet.

Husk, at alle referater altid kan findes på vores hjemmeside, i lighed med opdateret
telefonliste. Alle møder findes i ‘Kalender’. Sker der ændringer i job, adresse og
kontooplysninger, så giv mig venligst besked.

Teamkursusindbydelse udsendes i weekenden.

referent: PM.
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Hvordan omstilles klinikken til den øgede konkurrence, mindre sygesikringstilskud, skærpede krav fra de
offentlige myndigheder og øget prisfokus hos patienterne?
Således at klinikken kommer styrket gennem disse udfordringer med mindre arbejdspres, højere indtjening,
større arbejdsglæde for hele teamet og på en måde, så dine medarbejdere har lyst til at forblive en del af dit team?

Workshoppen indeholder blandt andet disse teamer:
• Fundamentet for den succesfulde klinik
• Høj faglig standard… er det bare noget vi siger?
• Hvorfor klinikker med mål er udfordrede (og hvorfor klinikker uden, har større udfordringer)
• Metoder til større arbejdsglæde, der giver lyst til at forblive en del af teamet
• Hvordan udnyttes hele teamets kompetance bedst muligt, til glæde for alle
• Systematik, der sparer tid og skaber overskud
• Hvad gør vi i morgen? Og hvad gør tandlægeforeningen for os? (info fra tdl og hvordan vi arbejder med vores
mærkesager, samt oplæg til fagpolitisk diskussion under middagen)
Erfaring fra tidligere viser, at workshoppen giver overblik over metoder og områder, som klinikkerne ikke
tidligere har haft øje på.

Ad punkt 5.:

Hej alle
Jeg er nået frem til følgende:
Reserveret kursus lokale comwell Roskilde til 60 pers
Heldags kursus m. Forplejning 1324,- pr kuvert + drikkevare under middag
Jeg har reserveret fredag d. 24. Marts, comwell Roskilde
Jeg holdt møde med Jesper om program, som i kan se længere nede.
Jesper koster normalt 30.000,- forhandlet til 20.000, - for en hel dag.
Jeg forestiller mig at der kan laves et lille oplæg tilsidst om, hvad tandlæge foreningen laver af politisk
arbejde med fokus på vores mærkesager og hvordan vi opnår disse.. Bare ganske kort, da det jo er for hele
teamet.

Heldags kursus m. Jesper Hatt omkring glæde og succes i arbejdslivet for hele teamet. Dog rettet mod
privat praksis

Comwell Roskilde
Program:
9.30: vi. Møder ind, der vil være kaffe, brød og frugt
10-12: Jesper Hatt
12-13: frokost
13-15: Jesper Hatt
15.00-15.30: eftermiddags kaffe og kage
15.30-18.00: Jesper Hatt+ oplæg fra tandlæge foreningen om mærkesagee
18-?? : 3 retters middag

Faglig succes skal kunne ses og mærkes i arbejdsglæden, graden af frihed og på klinikkens bundlinje.


