
 

[Skriv tekst] Side 1 
 

 

Kære generalforsamling 

 

Jeg stiller op til posten som formand for PTO. Det gør jeg, fordi jeg 

ønsker at sætte en ny kurs for PTO.  

 

Jeg vil ikke holde en lang valgtale.  

 

Først: Det, I ser, er det, I får. Jeg hedder Poul Staal. Jeg har en 

tandlægeklinik i Randers og Aarhus. Jeg er uddannet fra 

tandlægehøjskolen i Aahus i 1999. Jeg er gift har to voksne børn og har 

et lille fritidslandbrug. Jeg har igennem mere end 10 år arbejdet med 

Børsterne i Randers. Børsterne er et frivilligt samarbejde om at yde 

behandling til social udsatte. Én dag om måden stiller jeg nogle timer 

til rådighed i klinikken, hvor de kan trække på personalet til at udføre 

den mere komplicerede tandbehandling, der ikke lige kan udføres i 

tandlægebussen.  

Jeg står ikke her alene. Bag mig har jeg et hold af tandlæger, der også 

ønsker at sætte en ny kurs for PTO. Det er: Julie fra Åbybro, Jacob fra 

Hornslet, Kenny fra Lyngby, Nils fra København og Nino, som jeg har 

gået på tandlægeskolen med, og som har henvisningspraksis i 

København.  

 

 

 

 

 



 

[Skriv tekst] Side 2 
 

Hvad vil vi: 

Det primære mål for os er at sætte en kurs for et stærkt PTO, der 

repræsenterer klinikejerne. Et PTO, der kan samle tandlægerne, højne 

tandlægernes image i befolkningen, medierne og blandt politikerne og 

sikre bedre forhold for privat tandlægepraksis i Danmark.  

 

Hvad er et stærkt PTO for os: 

 

For det første: Vi ønsker at skabe grundlaget for et godt samarbejde 

med Tandlægeforeningen, med tandplejerforeningen og med Ansattes 

tandlægers Organisation. Vi ønsker ikke et PTO, der støder folk fra sig.  

 

For det andet: Retssikkerheden for indklagede tandlægerne skal 

forbedres. Der skal være behandlersikkerhed i klagesystemet. 

Tandlæger skal kunne anke afgørelse i patientklager, og der skal ikke 

være nogen tandlæger, som kan risikere en tilsynssag uden en 

klagemulighed. Klagesager kan tage livet af selv den bedste tandlæge. 

Vi skal have nedsat en task force, der står til rådighed for indklagede 

kolleger. 

 

For det tredje: Jeg vil gerne have et full-line PTO med hjælp til at 

håndtere klagesager og en kursusportefølje rettet specielt mod 

klinikejerne.  

 

For det fjerde: Vi skal som klinikejere sikres rimelige økonomiske vilkår 

for de lovbestemte ydelser, og der skal spændes et sikkerhedsnet 

under patienterne.  

 



 

[Skriv tekst] Side 3 
 

For det femte: Jeg vil gerne ændre befolkningens, mediernes og 

politikernes billede af tandlægerne. Vi har i dag en gruppe socialt 

udsatte, som har tabt politikernes bevågenhed, men som mange 

tandlæger frivilligt tager ansvar for. Historier, der ikke bliver fortalt i 

medierne, men som kan være med til at ændre befolkningens image af 

tandlægerne.  

 

For at opnå de mål er det er det nødvendigt at kunne samararbejde 

med politikere, danske regioner og mange flere. Indflydelse fås 

gennem samarbejde og politisk positionering. Det er er bedre at være 

indenfor og have indflydelse end at stå udenfor og have en holdning. 

Skal man opnå og skabe fagpolitiske resultater, må man have mange 

venner og få fjender.  

 

Det er den vej, vi sammen ønsker at gå. Jeg håber derfor at få jeres 

stemme til at sætte en ny kurs for PTO. 

 

 


