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Referat fra Region Hovedstadens Tandlægeforenings generalforsamling (RGF)
afholdt mandag den 10. oktober 2022 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, Værløse
og på Stammershalle Badehotel, Sdr. Strandvej 128, Gudhjem.
Generalforsamlingen blev streamet live fra KolleKolle til alle medlemmer i regionen,
og 20 medlemmer fulgte med online. I alt 43 medlemmer var tilmeldt RGF – men
flere sygemeldinger/afbud på dagen betød, at kun 37 medlemmer deltog fysisk i
RGF på hhv. KolleKolle og Stammershalle, hvor deltagerne var koblet direkte på via
andet link, sådan at de også deltage aktivt i debatten.
Generalforsamlingen startede kl. 17.00 med velkomst ved formand Peter
Østergaard og et minuts stilhed for foreningens afdøde.
1. Valg af dirigent - advokat Birgitte Stenbjerre blev valgt. Hun konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af valgmedhjælpere – Karen Kongsbak, Lotte Junggreen og Dorthe Radil (på
Bornholm) valgt.
3. Mundtlig beretning fra regionsformand Peter Østergaard.
Formanden gjorde i sin indledning opmærksom på, at det ifølge vedtægterne er det
sidste år, han kan genvælges/opstille som formand for RHTF. Han lagde i sin
mundtlige beretning vægt på, at det fagpolitiske arbejde udføres af mange
bestyrelsesmedlemmer, som arbejder både på regionalt niveau og på TF-niveau. Det
interessante ved RHTF, at vi er ret brede, når vi er sammen og i vores positioner, at
vi har vores forskellige kasketter og kompetencer: ”Vi har kort sagt en bred vifte af
folk, der kan noget.”
Peter Østergaard kom ind på de tre politiske pejlemærker (afbildet på PP), som TF
har udstukket og som sætter kursen for den tandpleje, som TF ønsker og gerne vil
bidrage til. Når disse pejlemærker skal oversættes til noget konkret, og det er jo det
vi gør som fagpolitikere, så hænger de projekter om bedre sammenhæng i
tandplejen og tandsundhed for alle uanset livsvilkår godt sammen med det, vi har
gang i på Bornholm, sagde formanden. Han refererede til Bornholms kroniske
mangel på tandlæger, hvilket bl.a. betød at loven om socialtandpleje blev mødt med
skepsis på Bornholm.
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”Jeg kan godt forstå, at nogle på Bornholm mente, at det er sådan en lortelov fra
København, når nu de mangler tandlæger i forvejen,” sagde Peter Østergaard. Han
nævnte til sammenligning, at der i Sjællands-området er 1.000 patienter per
tandlæge, imens der på Bornholm er 2.000 patienter per tandlæge. I
sommerperioden er vi oppe på måske 20.000 patienter per tandlæge på Bornholm.
Udgangspunktet har derfor været, at støtte Bornholm ved at arbejde med den lille
plan og den vilde plan for at aflaste tandlægerne især i sommerperioden. ”
Den vilde plan gik ud på at flyve sjællandske tandlæger over hver weekend hele året.
Den lille plan gik ud på at vi fik forbedret den nuværende tandlægevagt. Det var
faktisk Region Hovedstadens idé med en sommertandlægevagt, som vi afprøvede i
sommers i samarbejde med de bornholmske tandlæger. Vi var tre hold afsted i de
tre højtbelastede uger i sommerferien som tandlægevagt.
Vedrørende ungdomstandplejen og Praksisforsikringen sagde formanden, at disse
punkter berøres under punkt 6. særlige emner på dagsordenen.
Om medlemsmøder sagde Peter Østergaard, at der nu er gang i forskellige initiativer
i arrangementsudvalget under bestyrelsen, men at TF i årets løb havde afholdt flere
medlemsmøder. En masse mennesker har formentligt også har haft travlt i årets løb
med at indhente alle mulige sociale og faglige gøremål, efter corona-nedlukningen .
Derfor har RHTF ikke lavet medlemsarrangementer i indeværende foreningsår,
hvilket også betyder, at der er sparet lidt penge. Det har der også været brug for i
forbindelse med, at RHTF også har lagt penge ud til renovering for lidt over en
million kr. af Tandlægevagten på Oslo Plads.
Både medlemsmøder, foreningsaktiviteter og legater fx til studerendes rejser er ved
at finde tilbage i et normalt leje igen efter corona-nedlukningen, og Peter
Østergaard sluttede sin mundtlige beretning med en opfordring til at støtte de
studerendes årlige revy, hvor RHTF ’har givet et tilskud på 9.500 kr. til annonce i
revy-bladet som støtte til revyen.
4. Debat om beretningerne
Formandens mundtlige beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.
5. Regionens tandlægevagter
• Revisor Kasper Brügger Fogt gennemgik årsregnskab for TV på Oslo Plads. Der
er blank påtegning, som viser, at der ingen kritiske kommenterer er til
regnskabet. Den ene af de to ledere af TV OP, Charlotte Ørts, fremlagde
årsregnskabet i kort narrativ form og fortalte, at man på TV OP er ved at få
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”normaliseret” økonomien efter opfattende renovation. Peter Østergaard
supplerede med at sige, at den ny ledelse af TV OP, i bestyrelsen kaldet ”de to
gange Charlotte” (Charlotte Lyngby og Charlotte Ørts) har givet den en
ordentlig skalle og har kæmpet med forskellige udfordringer. Det har været
en svær omstilling. Men de to ledere har fået styr på både drift og på
personalepolitik, roste formanden. Rosen blev modtaget med klapsalve i
forsamlingen.
• Steen Overgaard Larsen gennemgik økonomi og budget for Tandlægevagten i
Hillerød.
• Peter Østergaard gav kort status på Bornholm og sommertandlægevagten.
Tingene skal hænge sammen, og det arbejde, der foregår i
koordinationsudvalget, er del af arbejdet på den lange bane fagpolitisk og er
med til, at vi får nogle gode samarbejdsforhold op at stå i regionen. Da Region
H spurgte om ikke vi i RHTF kunne være med til at hjælpe i
sommerferieperioden, fik vi sat fuld bemanding på sammen med Camilla
Ulrichs klinik (i Rønne), fortalte Peter Østergaard, der selv bidrog med en uges
tandlægevagt, hvor han den sidste dag havde fyldt kalender med 21 patienter.
Camilla Ulrich roste initiativet med at støtte Bornholm og sagde, at de på
Bornholm er rigtig glade for, at de igangværende forhandlinger om
tandlægevagt og at man sammen med Region H vil udvikle en tandskadevagt
på Bornholm.
”Vi har været superglade for, at Peter Østergaard har hjulpet os, det har
været en stor hjælp for os alle sammen. Det er positivt og vi oplever en
fremstrakt hånd. Vi har rigtigt mange patienter herovre, og vi håber på at
kunne få nogle flere kolleger herover. Vi har et rigtigt godt sammenhold,
fortalte Camilla Ulrich, der fik højlydt opbakning fra sine 10 kolleger, der var
bænket rundt om bordet, PC´er og storskærm på Stammershalle.
Man planlægger til næste sommer samme model med en tandlægevagt på
Bornholm men for fire uger.
6. Særlige emner: Tandlægeforeningens Praksisforsikring.
Praksisforsikringens fire kollektive forsikringer er sat til drøftelse på regionalt
plan (bilag 1), og ordningen skal drøftes på HGF 2022, hvor der også skal være
afstemning om ordningen. HB i TF har ønsket et mandat til at kunne godkende en
ny henlæggelsesaftale. Konsekvens: Hvis ikke der indgås ny aftale senest d.31/1222 opsiges den nuværende aftale, d.v.s. ordningen overgår til
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Patienterstatningen. På denne baggrund indledte Peter Østergaard supporteret
online af Henrik P. Nielsen, der deltog fra Stammershalle, med at gennemgå de
22 informationstætte slides fra TF om hvordan den nuværende ordning
administreres, obligatoriet, historikken bag og hvilke (økonomiske)
konsekvenser, det kan have, hvis ordningen opsiges. Henrik P. Nielsen, der er
formand for Praksisforsikringen, opsummerede ordningen kort: Der er to søjler i
Praksisforsikringen: Tandskadeerstatningen, som trækkes af sygesikringsdelen og
så forsikringsordningen, som er meget atypiske, fordi de er i en kollektiv egenbetalt ordning. Netop fordi vi har tandskadeerstatningen i Tryg, får vi den anden
forsikringsordning til en anden (og lavere) pris. Det hænger bedre sammen,
sagde Henrik P. Nielsen.
Efter en livlig debat med spørgsmål til Tryghedsordningen, hvad den dækker, og
hvorfor den nu er til diskussion opfordrede dirigenten til, at forsamlingen meldte
ud med synspunkter på, om man vil bevare aftalen eller gerne vil have den
opsagt. Forinden bidrog et par af deltagerne med afklaring.
Den ene var Michael Secher, der sagde, at det også er nødvendigt at gøre det
klart, at det produkt som PTO har lanceret, (PraksisPlus) ikke dækker de samme
forsikringer, som er i Praksisforsikringen.
Den anden var Niels Bruun, formand for TandlægeTryghed. som sagde, at PTO
heller ikke har forstået, at TandlægeTryghed er en fuldstændig separat butik,
adskilt fra Praksisforsikringen. Niels Bruun fortalte også, at TandlægeTryghed og
PTO skal mødes i Sø -og Handelsretten i november, efter at Tandlæge Tryghed
har stævnet PTO for urigtige påstande.
Henrik P. Nielsen sagde, at ingen af os ved, hvad der sker hvis ordningen opsiges.
Rent gætteri. Men vi håber dog, at den lander snart, og vi har en forventning om,
at vi får den aftale, som vi gerne vil have. De 22 slides, som blev gennemgået på
generalforsamlingen, skal sammen med et oplæg fra Henrik Nielsen drøftes på
HGF.
Karen Kongsbak, der også er medlem af HB i TF, kaldte det problematisk, at vi
allerede nu taler om at vi skal sige aftalen op. Hun sagde, at alle medlemmer af
HB enige om, at man ikke vil opsige aftalen, og at man vil bevare ordningen.
De forsamlede på generalforsamlingen på KolleKolle og Stammershalle anbefaler
enstemmigt, at Praksisforsikringen drives videre frem efter 2023.
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Fortsat 6. Særlige emner…status på Ungdomstandplejen
Peter Østergaard forklarede, at Ungdomstandplejen (bilag 2) er kommet til efter en
fire år lang proces, i TF, frem til i 2018, hvor formanden for TF var i TV og fortælle, at
vi gerne ville have sådan en ordning. Men fordi mange var så kritiske over for
ordningen, betød det også, at vi ikke fik så megen indflydelse på den lov. Man skal
forstå, at det er den kommunale tandpleje, der har ordningen, men hvis patienten
er i privat praksis, så den praktiserende tandlæge kommunalt med kommunale
intervaller og aflønning er via BUT. Alt skal godkendes, og sådan som loven er skruet
sammen, så er det rimeligt nok. Det ligger i KL regi, og vi er at betragte som
kommunalt ansatte til den pågældende patient.
RHTF´s repræsentant for KEU, Frank Dalsten supplerede med, hvordan han synes, at
ordningen kan forbedres. Han sagde, at man længes efter at tale med KL om dette,
men KL ”længes måske ikke helt så meget som os.”
Ordningen trådte i kraft 1.7.2022, og hvis vi kan gøre det lidt mere smidigt, ville det
være en god idé. Han fandt det ikke særligt hensigtsmæssige, at de unge først skal
melde sig ud af det kommunale og så melde sig ind for at få behandling privat.
Frank Dalsten kritiserede også TFs sekretariat for at køre topstyring og for at koble
KEU af fra en del af de fagpolitiske drøftelser, hans bekymring var, at det
underminerer demokratiet i TF.
Steen Overgaard Larsen supplerede med at sige, at ungdomstandplejen er
kommunale klinikkers pålagte opgave. Det er bøvlet og besværligt, men sådan er
det. I skal være glade for at I får mere på BUT-overenskomsten end ved behandling
af de over 50-årige, hvor der fx er mere at tandrense end hos 19-årige.
PAUSE - MAD Kl. 19:05 – Mødet blev genoptaget cirka kl. 20:00
6. RHTF: Økonomi, budget og kontingent
Revisor Kasper Brügger Fogt gennemgik nøgletal for 2022 og budget 2023,
herunder kontingent. Og forslag om kontingentforhøjelse på kr. 50 fra
nuværende 1.250 kr. til 1.300 kr.
Forsamlingen godkendte budget og årsregnskabet samt forslag om
kontingentforhøjelse på kr. 50 til et regionskontingent på kr. 1.300 kr.
7. Valg af formand
Peter Østergaard blev genvalgt som regionsformand ved fredsvalg
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8. Valg af bestyrelse og suppleanter: RHFT har ret til i alt 21 repræsentanter i
bestyrelsen – inklusive formanden og op til 8 suppleanter). Samtlige opstillede
– i alt 20 til bestyrelsen og fire suppleanter, hvoraf en fjerde meldte sig på
generalforsamlingen - blev valgt ved fredsvalg.
Her er listen, der også viser, hvem der genopstillede og hvem der er nye:
Mads Bundgaard, klinikejer Tårnby (genopstiller)
Niels Bruun, klinikejer Vesterbro (genopstiller)
Frank Dalsten, klinikejer Søborg (genopstiller)
Anne Mette Stougaard, iværksættertandlæge (genopstiller)
Henrik Paul Nielsen, specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi på Rigshospitalet
(genopstiller)
Charlotte Hanson, offentligt ansat i Halsnæs Kommunale Tandpleje (genopstiller)
Lotte Junggreen, tandlæge og kursuskonsulent (genopstiller)
Charlotte Juhl Groule, kommunalt ansat Frederiksberg (genopstiller)
Karen Kongsbak, privatansat Østerbro (genopstiller)
Rasmus Frich, klinikejer Tårnby (genopstiller)
Anne Rømer Lund, klinikejer Vesterbro (genopstiller)
Marianne Clemensen, privat ansat (genopstiller)
Dan Besjakov, klinikejer Nivå (genopstiller)
Henrik Holmgård, privatansat Vangede (genopstiller)
Anders Hasselbalch Hansen, klinikejer Hillerød (tidligere suppleant)
Betina Grønbæk, tandlæge Helsingør (genopstiller)
Camilla Ulrich, klinikejer Rønne (ny)
Louise Kaltoft Petersen, tandlæge (ny)
Majbrit Liljendahl, klinikejer (ny)
Michael Secher, klinikejer (ny)
Suppleanter:
Henriette Holmgård klinikejer Vangede (genopstiller)
Marie-Louise Astrup Wrisberg (genopstiller)
Dorthe Radil, ansat privatklinik, Rønne (ny)
Steffen Furstrand Lauritzen (ny)
9. Valg til KEU
Frank Dalsten og Rasmus Frich (suppleant)
10.Valg til OATU
Marie-Louise Bastholm Bille
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11.Valg til PATU
Louise Kaltoft Petersen
12.Valg af fagpolitiske revisorer
Steffen Furstrand Lauritzen og Dan Besjakov
14. Til Sundhedsudvalget: Lotte Junggreen, indstillet og godkendt
Til Efteruddannelsesudvalget: Dan Besjakov, indstillet og godkendt
15. Eventuelt
Bornholm-deltagerne udtrykte stor glæde over, at der nu var dialogmuligheder mellem de to forsamlinger (takket være indsats fra Webstream,
som sørgede for al det tekniske) og de takkede Peter Østergaard for al den
støtte, han som formand har givet Bornholm i forhold til tandlægevagt og
rekruttering af tandlæger til Bornholm.
Generalforsamlingen sluttede cirka kl. 20.30 i god ro og orden
--Som bilag til referat fra RGF vedlægges:
1. bilag - PP fra Tandlægeforeningen om ”særlige emner til drøftelse på HGF – om
Tandlægeforeningens Praksisforsikring.
2. bilag – PP fra Tandlægeforeningen om Ungdomstandplejen

