Kommissorium for det faglige redaktionsudvalg
Udvalgets opgaver
Det faglige redaktionsudvalg har med reference til hovedbestyrelsen og i samarbejde med De Offentlige
Tandlæger øvrige udvalg og arbejdsgrupper herunder lokalforeninger samt med respekt af de
produktionsmæssige deadlines og det fastlagte budget til opgave i De Offentlige Tandlægers medier at:
1. formidle sundhedsfaglig viden gennem faglige artikler, trepartsinterviews og henvisninger/ links
til relevant, aktuel og ny viden
2. bringe omtale af De Offentlige Tandlægers kurser og faglige arrangementer enten ved
foromtale eller ved efterfølgende reportage
3. formidle viden om nye regler, systemer og metoder af betydning for at udøve eller
administrere offentlig tandpleje
4. give et billede af, hvordan de kommunale tandplejer kan organiseres og hvordan konkrete
opgaver kan løses
5. formidle viden om faglige og eller videnskabelige initiativer, der gennemføres i kommunal
tandpleje
6. formidle viden om de ansattes løn- og arbejdsvilkår gennem journalistiske artikler
7. informere om medlemmernes karriereforløb ved portrætter og information om jobskifte
8. give plads til faglig debat
Udvalgets sammensætning
Udvalget udpeges af hovedbestyrelsen efter at hovedbestyrelsen har indkaldt kandidatforslag blandt
medlemmerne. Ethvert medlem kan indstille sig selv eller lade sig indstille via kollega, lokalforening eller
udvalg.
Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer. Hovedbestyrelsen bestræber sig på at få den bredest mulige
dækning af kommunal tandpleje i udvalget.
Medlemmerne udpeges for tre år med mulighed for genudpegning en gang. Ved et medlems afgang i en
udpegningsperiode udpeger hovedbestyrelsen ekstraordinært et nyt medlem for den resterende del af det
udtrædende medlems udpegningsperiode. Den ekstraordinære udpegning forhindrer ikke medlemmet i at
blive udpeget og genudpeget ordinært til to fulde perioder.
Sekretariatsmæssig støtte
Redaktøren for De Offentliger Tandlægers medier er sekretær for udvalget.
Redaktionsudvalget kan herudover inden for budgettets rammer betjene sig af freelancejournalister,
fotografer og illustratorer samt efter aftale med direktøren betjene sig af sekretariatets øvrige
medarbejdere.
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