
 

 Referat OF-møde d. 13. februar 2018 
1. Dirigent: Mads-Peter Grønholdt  

2. Referent: Astrid Mogensen 

3. Godkendelse af referat: (BM 04-12-17): Godkendt √  

 

4. Rikke Freitag, Midtjysk Tandlægeforening 

 

Klinikejer og arbejder både med børn og voksne 

Har været med i Tandlægeforeningens bestyrelse i 8 år 

De holder 8 møder om året, det handler nogle gange om os studerende  

- De vil gerne skabe nogle aktiviteter for os, noget som vi synes vil være godt for dem, men også 
nogle som vil være godt for os. Vigtig for dem er at kommunikationen er god.  

De vil gerne gøre noget og bidrage med noget 

Det kan fx være at lave et arrangement om at forstå mennesker/patienter 

- De vil gerne lave arrangement, et for hvert semester, og de byder ofte på lidt mad. 

 

Hun vil bare lige gøre opmærksom på, at hun er her og sige, at vi skal benytte os af hende.  

 

Spørgsmål til Rikke: Er det muligt at få patienter med kroner og broer fra private klinikker, som 
ikke har råd til behandlingen.  

Svar: Ja, jeg vil gerne tage det med – laver evt. et nyhedsbrev/mail. Det skal dog først undersøges 
om disse patienter kan komme hurtigere gennem Behandlingsplanlægning (BPE), evt. visiteres 
direkte på FK udelukkende med henblik på krone/bro. Camilla Krause-Kjaer undersøger hvem der 
er ansvarlig for BPE. 

 

På 8. Semester får man i foråret en invitation til om der er et ønske om et praktiksted -  et sted 
man gerne vil hen. Det er 2 dage og en mulighed for at komme ud og se, hvordan det foregår og 
måske evt. få nogle kontakter ift. job.  

 

5. Årets underviser/buket 

Til revy uddeles der en buket til årets underviser. Dette kobles nu med fakultetet Health’s 
Underviserpris, hvor der samtidigt gives 5.000kr. 
9. semester står fortsat for at nominere og finde en vinder. Vinderen skal gives videre til 
Studienævnet. 

Et opslag om hvordan det fungerer vil blive delt i bestyrelses gruppen til deling mellem årgangene. 

6. Zendium  
 
Der skal genforhandles kontrakt.  
Der er et problem omkring eneret af udlevering af T-shirts 
De er ikke så villige til at slette dette punkt, men skal vi have slettet det punkt på kontakten?  



Argumenter: De giver et mindre beløb nu, og det er ret mange T-shirts de skal uddele, hvis de er 
de eneste der må.  
Vi kan ikke bestemme hvad folk har på oppe på klinikken og str. og farve er altid et problem. 
 
Holdningen er at vi holder fast i at det skal slettes fra kontrakten, selvom man er lidt nervøs for at 
de ikke vil sponsorere længere. 
 
- Djursland bank 
 
der er et stand-up arrangement – 14 marts for bestyrelsen.  
De har reserveret billetter til os 
 
Meld gerne hurtigt ud om man kan komme.  
 
- team-building dag 
Vil vi det en hverdag eller en weekend? 
Der bliver lagt en meningsmåling ud. 
 
7. SCANDEFA 12-13/04 2018 
Dentalmesse i København 
Sæt et kryds i kalenderen  
Der er fest på Københavns tandlægeskole fredag d. 13/04 
Man kan få transport refunderet, ved at ansøge OF med dokumentation for rejsen (mere vil 
komme ud om proceduren). 
Spred budskabet til jeres årgang 
 
8. Revy regning 
Der er udsendt en sen regning for kandidatopholdet. Denne overstiger beløbet til rådighed på 
revy-kontoen med næsten 7.000.  
Det er lidt svært at få fat på folk der ikke er på skolen længere, men vi skal have indkrævet 
pengene igen. Der tages kontakt til folk fra årgangen.  
 
9. Apo, sangen til kapsejlads 
 
Opdatering:  
Næsten hele melodien er lavet 
Tekst er lavet udover omkvæd 
 
Kapsejladsdag – efterfølgende Øl ad lib  
Der er ansøgt og man tror det er næsten godkendt 
Mangler 12 mand til bar/oprydning – der er to klippekort hvis man hjælper med oprydning og 1 
hvis man hjælper i baren. Det behøver ikke kun at være fra bestyrelsen, spred gerne budskabet.  
DET ER VIGTIGT FOR, AT VI KAN BLIVE VED MED AT VÆRE MED.  
 
 



10. Studienævnet har lidt info fra sidste møde om praktikpladser og ideer til valgfag 
Før jul: snak om praktikpladser i uge 10  
Problem med at det er først til mølle princip 
Det er et stort arbejde at få det til at gå op. Det er ikke fair at Gugge skal modtage sure mails, fordi 
der er nogen som er utilfredse 
Hvordan skal det løses? 
- Lodtrækning? 
- Trække nummer (som Turnus ved læger)? 
 
Gode ideer til valgfag: 
- Digitalt aftryk 
- Kliniske fotos 
- Klinikledelse  
 
Send gode ideer til Line 
 
11. Hjemmeside 
Er der nogle som har nogle ønsker/problemer? 
Problem: 
- Når man logger ind ville det være rart at kunne se indholdet i mapperne, eller udvælge specifikt 
hvad man kunne downloade. I stedet for hele ZIP-filer.  
 
12. Nyt fra udvalgene 
Olivia arbejder med Colgate om at få det sidste omkring en lecture på plads. De har før afholdt 
noget uden om OF med TP’erne. 

- Der er næsten styr på kontrakten. 
 
Mette krebs kommer den 9. April og holder oplæg og kommer op på klinikken den 2. Og 3. Maj  
 
13. Ansøgning 
 

a. Camilla Sørensen 
Manglende informationer om hvad der søges penge til (udveksling?). 
Ansøgningen godkendes til de afsatte beløb: 
3.000 til udveksling. 
1.500 til TUG eller praktik. 
 

b. Jane Hejlesen 
Godkendt  
 

c. Midtvejstur 
Godkendt 


