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Aktuelt har foreningen 40 medlemmer
Sidste års generalforsamling blev afholdt på Huset Blom.
Birgit Heisterberg ønskede at udtræde af bestyrelsen, da Birgit
skulle på pension. Personligt ønskede jeg også at blive afløst idet
TSA jo er vores alles forening og alle bør/skal bidrage aktivt til
fællesskabet på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg bidraget i 2
omgange i adskillige år. Bestyrelsen havde således intentioner om
at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har et ønske om at
begge sektorer er repræsenteret for at vi bedre kan finde frem til
arrangementer, der så vidt muligt kan komme os alle til gode. Fra
Den Kommunale Tandpleje fik vi en positiv tilbagemelding. Men
fra de kolleger, der er i privat praksis, var der en mængde
undskyldninger for ikke at ville/kunne bidrag til vores fælles
forening. Resultatet blev således at Jane Elmergren Boysen fra
Den Kommunale Tandpleje blev valgt ind og jeg selv blev
”genvalgt”. Jane har fra starten meldt ud at det kun bliver for en
et-årig periode, idet Jane også går på pension. Så nu står vi her
igen og meget gerne skulle have 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Personligt har jeg været meget ophængt i det forgangne
foreningsår og derfor ikke har haft den nødvendige energi til at
være særlig aktiv, hvilket har resulteret i at vi faktisk ikke har fået
afviklet det normale overdragelsesmøde, som så igen har
bevirket at sekretærfunktionen har været noget hæmmet med

hensyn til brug og vedligeholdelse af vores hjemmeside www.TSA.dk. Men Birgit har været god til at hjælpe os når det kneb.
Vi har afholdt et arrangement i samarbejde med Dental
laboratoriet Elysee. Over 30 kolleger havde tilmeldt sig til kurset
med titlen ” Det slidte tandsæt” med Jacob Slavensky. Kurset blev
afholdt på Scandic som jeg personligt finder som et meget
velegnet kursussted til sådanne arrangementer. Udenbys kolleger
kan nemt finde adressen, der er gode parkeringsmuligheder og
de fysiske rammer er velegnede og traktementerne er de
fleksible med. Elysee stod for alt det praktiske arbejde og det
takker vi dem for.
Vi har annonceret endnu et arrangement her i marts med titlen ”
Sukkersmart sukkerstart” som er rettet imod hele klinikkens
team, hvorfor vi også indbyder ægtefæller. Aktuelt er der 48
tilmeldte.
Foran os tandlæger ligger besøg fra Styrelsen for
PatientSikkerhed samt implementeringen af Den Danske Kvalitets
Model og der bliver nok af administrative opgaver for mange af
os. Måske kan TSA her være med til at arrangere kurser/hjælp
hertil ?
Og nu vi er inde på emnet ”kurser” – så vil jeg fremhæve at TSA
kurser jo også tæller med i Tandlægeforeningens obligatoriske
krav om registrering af ” mindst 25 timer pr år”. Husk blot at
kurser udenfor TF regi skal man selv registrere samt at pr. januar

2017 er det offentligt tilgængeligt at se hvem der opfylder disse
basale krav.
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