Referat
Region Hovedstadens Tandlægeforening holdt generalforsamling den 12.
oktober 2021 på KolleKolle i Værløse og på Green Solution House i Rønne.
Generalforsamlingen blev streamet live fra KolleKolle til alle medlemmer i
regionen, den startede kl. 17.00 med velkomst og et minuts stilhed for
foreningens afdøde ved formand Peter Østergaard.
1. Valg af dirigent - advokat Birgitte Stenbjerre valgt. Hun konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af valgmedhjælpere – Karen Kongsbak og Henrik Holmgård valgt
3. Mundtlig beretning om årets gang i RHTF v/formand Peter Østergaard:
Vedrørende Corona og konsekvenser for tandlæger og for Tandlægevagten Oslo
Plads lagde Peter Østergaard vægt på, at man var kommet rimeligt igennem det –
set på den store klinge.
På Tandlægevagten på Oslo Plads er renovering sat i gang. Bestyrelsen havde på
flere møder drøftet mulig flytning af TV. Men det blev besluttet og også nedfældet i
referat, at Oslo Plads er det optimale sted for TV. Bestyrelsen har efter at have
indhentet to tilbud iværksat en længe ventet renovering for cirka 1 mio. kr.
Tandlægevagten får fremadrettet tre klinikker, hvoraf den ene bliver en
traumeklinik.
Peter Østergaard nævnte, at han er stolt over, at RHTF har mange repræsentanter,
der byder ind med deres erfaringer og viden i en række udvalg og i
Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse. ”Selvom der bliver bidt til bolle, når vi sidder
sammen – og vi ikke altid er enige, så er det meget fint, at vi har debat, hvor vi hver
især har vores selvstændige synspunkter.”
Der har bl.a. været en disput imellem regionsrådene i forhold til
næstformandsposten i HB og Mads Bundgaard. Men disputten blev bilagt og en
ekstraordinær generalforsamling forpurret ved fælles indsats, og formanden
understregede, at Mads Bundgaard selv har betalt advokatregningen i den
gældende sag. I forhold til Tandlægeforeningen er der røget en direktør i svinget, da
Joakim Lilholt blev afskediget. Peter Østergaard mente, at det er godt, at TF tager
hånd om tingene og vender hver en sten i øjeblikket.

Med henblik på implementering af socialtandplejen, så går det meget forskelligt ude
i de 29 kommuner, som hører under RHTF. Peter Østergaard har haft drøftelser med
overtandlægen og den kommunale tandpleje i Rønne omkring Socialtandplejen på
Bornholm, hvor der er mangel på tandlæger, og hvor socialtandplejen anses som
”en lortelov fra København”. Konklusionen er, at socialtandplejen kan tage mange
forskellige former i et samarbejde mellem den kommunale og private tandpleje.
Peter Østergard planlægger et medlemsmøde på Bornholm i november hvor både
kommunale og private inviteres og hvor socialtandplejen er i centrum. De fleste
møder er blevet afholdt via Zoom, hvor virksomheden Webstream, som også
hjælper med at streame fra generalforsamlingen, har stået for teknikken.
RHTF har ikke kunnet byde på mange sociale events grundet corona. Det blev til en
online yoga session. Men arrangementsgruppen er allerede i gang igen med at finde
på sociale events.
4. Debat om formandens beretning og bestyrelsens skriftlige beretning.
Per Guldbæk, tilsynsførende på Tandlægevagten Oslo Plads tog som den første
ordet. Han sagde, at han er uforstående over for, at han er blevet afskediget. I det
hele taget var han uforstående over for eller uenig med de beslutninger og
dispositioner, der er truffet angående Tandlægevagtens fremtid, også vedrørende at
der kun skal være tre klinikker fremadrettet. Per Guldbæk mente ikke, at Peter
Østergaard havde inddraget bestyrelsen i de forskellige beslutninger.
Men dette blev imødegået af både Peter Østergaard og Frank Dalsten
Peter Østergaard sagde, at der har været heftig korrespondance over det seneste år,
og at bestyrelsen nærmest er blevet tæppebombet af mails angående TV. Det er et
bestyrelsesansvar, hvis noget går galt på Tandlægevagten – også økonomien. Peter
Østergaard sagde, at han ikke havde nævnt afskedigelsen af Per Guldbæk i sin
formandsberetning, da han mente, at det er en personalesag, hvor der har været
både skriftlig og mundtlig kommunikation med Per Guldbæk desangående.
Frank Dalsten satte tingene på plads, da han sagde, at det er repræsentantskabet i
RHTF, der tager beslutninger og har ansvaret for Tandlægevagten, og at det er en
enstemmig beslutning truffet i en samlet bestyrelse; at sætte renovering i gang, at
der skal være tre klinikker og der skal findes en ny tilsynsførende.
Flere andre i salen spurgte ind til økonomien i TV på Oslo Plads, fordi der samtidig
med at aktiviteterne er faldet med omkring en tredjedel under den lange coronanedlukning, har været øgede udgifter eller ekstra omkostninger til fx lønmidler til

klinikassistenter. TV har søgt om kompensation men har fået nej fra
Erhvervsstyrelsen. Et af spørgsmålene var, hvem der skal dække underskuddet?
”Det er RHTF, som skal svare udgifterne på dette. Det er bestyrelsens ansvar, og
derfor har vi handlet, som vi har gjort,” forklarede Peter Østergaard. Han tilføjede,
at det er bestyrelsens ansvar at handle, når man kan se, at egenkapitalen er
barberet ned fra ca. 2 mio. kr. til 300.000 kr.
5. Regionens tandlægevagter
Revisor Kasper Brügger Fogt gennemgik årsregnskab for TV på Oslo Plads og budget
for 2022. Steen Overgaard Larsen gennemgik økonomi og budget for
Tandlægevagten i Hillerød.
Peter Østergaard gav kort status på Bornholm og fortalte, at det er en helt 3.
ordning, man har her, fordi tandlægevagten går på omgang i vagter, som fordeles
hvert år mellem klinikkerne, og RH betaler. Det går godt på denne måde.
6. Særlige emner Kommunalvalget 16. nov. og Tandlægeforeningens mærkesager.
Peter Østergaard gennemgik Tandlægeforeningens mærkesager. Han gjorde
opmærksom på, at man stadig arbejder på at få fjernet særloven, men at der ikke
rigtigt er sket nogle nybrud.

Fra Tandlægeforeningens hjemmeside

Peter Østergaards opfordring til ideer fra forsamlingen affødte flere forslag om,
hvad TF kan arbejde for, bl.a.:
En lavthængende frugt at give gratis tandpleje til de op til 25-årige, her har vi en
mission fordi de børn, vi afleverer når de når 18 år har nogle gode tænder, foreslog
Jeanette Garner, og det er også et stort problem med gamle mennesker, der skal
have noget støtte – en ordentlig aftale med voksentandplejen.
Karen Kongsbak sagde, at det er rigtigt, at vi kan se, at det tit kan være den ældre
patient, der kan have svært ved at komme tilbage. Kæmpestort problem, at vi
mangler specialtandlæger i hele landet.
Det bør gøres lettere at blive sluset ind og godkendt som tandlæge, når man
kommer fra udlandet, når vi står og mangler tandlæger.
Flere foreslog at løfte klinikassistent-uddannelsen fagligt. Give faget mere prestige
for at få flere ind på uddannelserne, gøre det sejt at være klinikassistent og måske
følge trop med farmakologer og gøre det til en bacheloruddannelse.
Der var også forslag om, at indlede et samarbejde med PLO angående komorbiditet.
7. RHTF: Revisor Kasper Brügger Fogt gennemgik økonomi, budget og kontingent,
som blev fastsat til samme som nuværende; 1.250 kr.
8.-9. Valg af formand og bestyrelse
Peter Østergaard blev genvalgt som formand ved fredsvalg.
Alle opstillede på nedenstående liste blev valgt til bestyrelsen/som suppleanter –
ved fredsvalg:
-Mads Bundgaard Klinikejer Tårnby
Niels Bruun Klinikejer Vesterbro
Frank Dalsten Klinikejer Søborg
Anne Mette Stougaard Iværksættertandlæge
Henrik Paul Nielsen Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi på Rigshospitalet
Charlotte Hanson Privatansat Hundested
Lotte Junggreen Tandlæge/underviser på Tandlægeskolen
Sidsel Fogh Pedersen Privatansat Virum
Irene Mandrup Krüger Distriktstandlæge Gentofte kommune
Charlotte Groule Kommunalt ansat Frederiksberg

Karen Kongsbak Privatansat Østerbro
Rasmus Frich Klinikejer Tårnby
Anne Rømer Lund Klinikejer Vesterbro
Kristine Arnholdt Thorlacius Overtandlæge Hvidovre kommune
Marianne Clemensen Klinikejer Frederiksberg
Dan Besjakov Klinikejer Nivå
Henrik Holmgård Privatansat Vangede (ny)
Betina Grønbæk, klinikejer Helsingør (ny)
Suppleanter:
Mia Gram Privatansat Islands Brygge
Anders Hasselbalch Hansen Klinikejer Hillerød
Marie-Louise Astrup-Wrisberg Klinikejer Rungsted
Henriette Holmgård Klinikejer Vangede (ny)
10. +11.+ 12. ikke på valg i år – flg. Sidder der p.t.
KEU - Frank Dalsten og Rasmus Frich (suppleant)
OATU - Marie-Louise Bastholm Bille og Charlotte Groule (suppleant)
PATU - Mia Gram og Karen Kongsbak (suppleant)
13. Fagpolitiske revisorer valgt: Steffen Furstrand Lauritzen og Dan Besjakov
14. Godkendelse af indstilling til:
Sundhedsudvalget – Charlotte Groule
Efteruddannelsesudvalget – Sidsel Fogh Pedersen
Evt.: En af deltagerne Jens Benzon Bang gjorde opmærksom på, at både
Tandlægeforeningen og PTO har fonde, hvor der er store midler i, som kan støtte
kriseramte tandlæger, og man gerne vil have ansøgere hertil. Ansøgningsskemaer
ligger på hhv. Tryghedsordningen og PTO (hvor man skal være medlem).
Peter Østergaard sluttede generalforsamlingen af kl. 18.43 med at takke dirigent
og revisor, Webstream-teknikerne og alle deltagerne i salen og på Bornholm - tak
til alle, der var med.

