
Lørdag d. 6.9.2014

Referat generalforsamling i DSO lørdag d. 6.9-2014 Grønlykkevej 30, 1. sal i Odense.

Følgende deltog i  generalforsamlingen:  Sabine  Mikkelsen,  Trine  Madsen,  Pia  Strabo,  Tom 
Gregersen,  Susanne  Gregersen,  Dorte  Kocemba,  Alice  Kristensen,  Christina  Krohn, 
Christian Daric-Schjøtt, Else Baden-Jensen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Pia blev valgt til dirigent

Pia fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dorte blev referent.

2. Formandens beretning ved Christina Krohn. Der har indenfor det sidste år været 
arrangeret et møde i Odder i februar 2014, her holdt professor Dorte Haubek oplæg 
om børns forskellige udvikling og hvilke udfordringer de kan give på tandklinikken - 
endvidere fortalte overlæge Sune Robak om betydningen af den motiverende samtale 
- hvordan ? 2 udbytterige oplæg ; dagen sluttede af med oplæg fra et medlem 
-Christian Daric fortalte om hvordan han hjælper de angste patienter.
Jeg synes det er af stor værdi at vi også hører hvordan man rundt på klinikkerne 
hjælper og tackler de bange patienter.

Junimødet mødte desværre aflyses, der var for få tilmeldte- heldigvis fik vi i stedet 
mulighed for i dag at høre Helle Engstrøm fortælle om ACT som ramme for behandling 
af odontofobi.

Vi har påtænkt et oplæg med psykoterapeut, hypnoterapeut, NLP-terapeut, Hearth 
Marth instruktør, Lisbeth Laursen om hvordan der skabes en god stemning med den 
nervøse patient på klinikken.

Bestyrelsen har afholdt 4 Skype møder af ca. En times varighed.

Der er udsendt 2 nyhedsbreve.



På Årskurset fik vi mulighed for at lægge vores folder på Zendiums stand- og folderen 
blev en del af Zendiums kit til klinikkerne.

Der var fra Zendiums side også påtænkt en FB side med fokus på odontofobi, hvor 
Else skulle sidde med i et panel sammen med Valdemar Hein til at besvare spørgsmål - 
desværre blev det aldrig til noget….

Else har haft succes med Tankefeltterapi kurser - tillykke med det…

Jeg tænker, at der nok er flere medlemmer som har forskellig praksis i tilgangen til den 
angste patient- jeg vil gerne opfordre alle til på vore møder at fortælle kort eller 
længere om hvordan den enkelte gør - til inspiration for os alle.

En mulighed kan også være at få bidrag med i vore nyhedsbreve.

Medlemsantallet stiger stille og roligt -vi har nu 53 personlige medlemmer og 21 
navnløse medlemmer repræsenteret af 10 kommuner- den kommunale opbakning 
glæder mig, jeg finder det meget væsentligt at vi i den kommunale tandplejer vægte 
at arbejde med forebyggelse af tandlægeangst.

I løbet af få år vil vi kunne runde 100 medlemmer - i Norge har man en forening med 
ca. 200 medlemmer men også med mere end 25 år på bagen.

Jeg synes vi kan være tilfredse med udviklingen i medlemstallet.

DSO har nu eksisteret i 5 år og mange forskellige emner har været på møderne.

Relationer- Mindfulness - smerte -kommunikation-udfordring med behandling af børn, 
når noget går galt på klinikken.

Vi har set på, os selv som behandlere og på samspillet med patienten.

Vi har arrangeret Odontofobidag på Årskurset.

Flere fra selskabet er blevet interviewet til både TV og aviser omkring tandlægeangst 
-Der er helt tydeligt kommet mere fokus på fænomenet de senere år og åbenheden er 
blevet større til gavn for den angste patient.

Jeg tænker at vores lille selskab har medvirket hertil og kan sagtens forestille mig at vi 
kan medvirke til at man på sigt i samarbejde med patienten vil kunne tale om 
risikovurdering i forhold til patientens evne til at tackle vanskelige situationer på 
tandklinikken.

En anden væsentlig ting er, at vi i DSO kan samle alle tandplejens faggrupper uanset 
man er offentlig, statslig eller privat ansat eller selvstændig.

Måske vi også på sigt kan få en decideret videreuddannelse på skinner.
Der mangler at blive besat 2 pladser i bestyrelsen og jeg vil gerne opfordre jer til at 



stille op - der er brug for ny energi og nye kræfter til at føre arbejdet med 
tandlægeangst videre og gerne hvor feltet tilgås fra nye vinkler.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kasserer Else Baden 
Jensen, godkendt.

4. Fremlæggelse af kontingent på 300 kr. Fortsætter uændret på 300 kr. om året.

5. Vedtægtsændring ang. kontokik adgang således, at de i bestyrelsen, der ønsker det, kan får 
adgang.

6. Valg til bestyrelse, formand Christina Krohn er på valg, ønsker ikke genvalg.

Kasserer Else Baden Jensen er på valg, er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, vi mangler to nye medlemmer. Tom Gregersen stiller op, og bliver valgt 
ind i bestyrelsen.

Valg af suppleant, Christian Daric- Schjøtt genopstiller. I og med vi mangler et medlem i 
bestyrelsen, er Christian som suppleant med i bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Susanne Rames foreslås til revisor. Vi har ingen 
revisorsuppleant i bestyrelsen.

8. Eventuelt:

Nedlæggelse af den lukkede hjemmeside, beslutning om nedlæggelse vedtaget.

Det foreslås, at vi køber en annonce så vi henviser til DSO hjemmeside i Tandlægebladet 
under odontofobi.

At holde 2 møder om året.

Pia henviser til seminar.dk vedr. emner for oplægsholdere til DSO møder.

Else Baden Jensen får om tilladelse til at reklamere for kurset tankefeltterapi for 
medlemmerne.

Herefter takkede dirigenten Pia for ro og orden.



                                             


