Bestyrelsesberetning 2017-2018
Beretningsåret har været præget at oprustning på både de indre linjer og landspolitisk. Efter
stiftelsen af Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF) 4. oktober 2017 har arbejdet i vores
store bestyrelse skullet finde sin form med:
Formand
22 bestyrelsesmedlemmer
8 suppleanter
2 studerende
Heldigvis var vi allerede i processen frem mod den nye regionsforening godt i gang med at
samarbejde, og det nye ”ægteskab” mellem lidt af Nordsjælland, Bornholm og Københavns
Tandlægeforening (alle tandlæger i Region H) har i det første år ikke oplevet samlivs-kriser af
nogen art. Men naturligvis har der været en masse praktiske gøremål, koordinering af traditioner
og med de større afstande også noget logistik. Efterhånden ser de fleste ting ud til at være klaret.
Bestyrelsen har holdt i alt seks møder og senest i september et internatkursus i Gilleleje, hvor
blandt andet generalforsamlingen blev planlagt. Medlemmerne kunne i efteråret 2017 møde RHTF
ved to møder om den digitale fremtid (MedCom) plus ved et stort anlagt intromøde i april, hvor
både overenskomst, kæder og kommunikation på nettet var på dagsordenen. I dette møde deltog
225 medlemmer på Sjælland plus en pæn del af medlemmerne på Bornholm via TV-transmission.
Fremtidens kontakt til medlemmerne var det store emne, da vi mødes på internatet. Det er jo
medlemmerne, vi er der for, og der arbejdes målrettet på at finde mødeemner og mødesteder, så
de samme ikke skal køre lige langt hver gang.
Temaerne på bestyrelsesmøderne har været meget præget af det landspolitiske. Lige omkring
nytår var det Erhvervsudygtighedsforsikringen, der var i fokus, og også dette emne blev indgående
drøftet ved bestyrelsesmøderne på dette tidspunkt. Men beskydningen af faget tog for alvor til, da
Tandlægeoverenskomsten blev opsagt sidst i februar 2018. Med opsigelsen fulgte tvivl og
usikkerhed, og politikernes ”tilbud” til tandlægerne gjorde absolut ikke nogen roligere. Hele den
danske tandpleje er sat under politisk lup, og indtil der kommer en ny model på bordet, er det
særloven, der råder.
Gode folk fra vores bestyrelse sidder i hovedbestyrelsen i Tandlægeforeningen, og Frank Dalsten,
der er HB-medlem og tandlæge i Søborg, er én af dem, der skal forsøge at få tandlægesynspunkter til at vinde gehør over for de politiske forhandlere. En utaknemmelig opgave.
Medlemmer hos os har også på anden vis rodet op i tingene. Først var der på Facebook en stor
underskriftsindsamling mod Styrelsen for Patientsikkerheds håndtering af det risikobaserede
tilsyn. Siden blev det til en stor, politisk manifestation 9. maj foran Christiansborg. Langt over
1.000 fra landets klinikker deltog, heriblandt mange fra hovedstadsregionen.

