Referat DFKO bestyrelsesmøde. Torsdag 16/3 2017 kl. 18.00-21.00, Helle Kirkebys klinik, Nordmarksvej
19, 2770 Kastrup
Ordstyrer: Hans Jørgen Knudsen. Referent: John Dræby
Tilstede: Hans Jørgen Knudsen (HJK), John Dræby (JD), Danny Svane (DS), Frank Pedersen (FP), Helle Kirkeby
(HK), Morten Hedegaard (MH), Sanne Aaby Lorentzen (SAL) og Charlotte Floridon (CF).
1. Referat fra 13.1 og 14.1 godkendes
2. Orienteres om møde med organisationsformændene i forbindelse med ekstraordinært
repræsentantskabs møde Nyborg 2/3. Kritik af akkreditering – E.kvis samt patienttilfredsheds
undersøgelsen. Anbefaler friplads DFS-DFKO. Face book for DFKO ses af mange.
3. JD orienterer om FAPS bestyrelsesmøder 30/1, 3/3 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4/3.
Lægeforeningens strategiprojekt gennemgås. Vigtigt med rekruttering og besættelse af alle
ydernumre indenfor FAPS. Dermatologi er færdig moderniseret. Fra oktober til december 2016
balancerer den totale ramme for FAPS, praktiserende gynækologer med minus 9,8 % i omsætning
og minus 9 % i antal 1.konsultationer. Overenskomst krav 2018 gennemgås.
4. FP diskuterer kommende møde med henblik på inddragelse af speciallæge praksis i
hoveduddannelsen for gynækologi
5. A. HK svarer næstformand i FAPS Niels Henrik Nielsen. Kvalitetsmål, kliniske retningslinjer tages op
på kommende bestyrelsesmøde. B. Udkast godkendes og sendes til medlemmerne og
offentliggøres på hjemmesiden. C. Opmærksom på synlighed. D. FP kontakter Morten Ring med
henblik på evt. gentagelse af hysteroskopi kursus 2018. E. DS undersøger formelle krav. F.
Bestyrelsen inviterer gynækologi klubbens kommende bestyrelse til fælles møde på Hesselet 29/30
september.
6. DS har modtaget enkelte udgiftsbilag fra 2016. Bestyrelsen beslutter at kompensation for lukning
ydes for lukketid per time.
7. Ny hjemmeside klar til efteråret. Beslutter at debatforum etableres som lukket Face book forum i
forbindelse med vores Face book side. HJK mindretal, ønsker debatforum fortsat på DFKO
hjemmesiden.
8. Bestyrelsen mødes kl 11 på Bella Sky 27/4, næste bestyrelsesmøde 28-29/9 (mødes 16.30 på
Hesselet 29/9). Strategi lørdag for bestyrelsen afholdes hos SAL, Strip 28/10 fra kl.10.00.
Bestyrelsesmøde og julemiddag i Odense ved JD, se Doodle.

