
Referat bestyrelsesmøde DFKO 19/4 

Mødet startede lidt forsinket på grund af trafikale problemer 17.35 

Tilstede var Frank H Petersen (FP), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Pernille Lassen (PL), Lise Schleiss (LS), Danny 

Svane (DS), Sanne Aaby SA), Morten Hedegaard (MH)og John Dræby (JD). 

Ordstyrer SA og referent JD. 

Mødet startede med en generel præsentation af alle medlemmer af bestyrtelsen. 

1. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 13/1 2018 godkendes. Referat fra generalforsamlingen 

i DFKO genfremsendes med henblik på godkendelse ved næste bestyrelsesmøde og referatet fra 

generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. 

2. Nyt fra formanden: Subspecialiseringsudvalget har indskrevet uddannelse i speciallæge praksis 

indenfor benign gynækologi i rapport. Økonomisk overskud fra Hindsgavl guidelines møderne 

overvejer DSOG at overføre til underskud fra Sandbjerg guidelines møderne. Presse kontakt 

vedrørende HPV, HPV/drenge, Esmya og mødom rekonstruktion. Ny bestyrelse for DSOG, FP og MH 

sidder i DSOG bestyrelsen for DFKO. 

Diagnosekodning: Diagnosekodnings gruppen vil snarligt mødes og fremkomme med forslag til 

diagnosekoder inden sommerferien. DS vil informere om arbejdet med diagnose kodning under 

information fra DFKO 21/4. Der er enighed om at diagnose kodning søges simplificeret og at  

udvalgets arbejde kan kompenseres økonomisk efter gældende regler. 

3.  Nyt fra FAPS: Radiologi er moderniseret mangler økonomi forhandling, indsigelse mod ydelse for 

gynækologisk abdominal ultralyd. Organisationerne bør fokuserer på ventetids indberetning og 

UTH. Inden sommerferien op startes omkostning undersøgelse.   Vi overskred i vores 

økonomiramme 2016-2017 og skal således ikke deltage i tilbagebetalingen på 36,8 mil kr., som var 

sektorens totale overskridelse. Det risiko baserede tilsyn fungerer ikke optimalt, stikprøver på 

udvalgte grupper. 2019 er fokusområdet for det risikobaserede tilsyn diagnostik og behandling med 

fokus på det kirurgiske område sårbare patienter. 

4. Nyt fra DSOG: Se nyt fra FP. MH orienterer om at praktiserende speciallæger ikke har fået plads i 

udvalg vedrørende fertilitetsbehandling/fordeling af ekstra ressourcer i region Hovedstaden. DFKO 

vil protesterer mod vores manglende deltagelse i udvalget da en meget stor del af inseminations 

behandling foregår i speciallægepraksis. 

5. Punkt info – Status vedrørende forsikring mod bestyrelsesansvar. HJK har modtaget rådgivning fra 

FAPS og fra uafhængig advokat og der er mulighed for bestyrelsesansvar. Der var enighed om at 

DFKO skal tegne en sådan forsikring og HJK indhenter tilbud. 

6. Nyt fra kasseren: DS henviser til regler for udbetaling og udbetalingsskema for 2018 i drop Box. 

7. Nyt fra Webmasteren: Ikke tilstede, Webmasteren vil informere og diskutere hjemmesiden under 

information fra DFKO 21/4 

8. Eventuelt: Diagnose kodning og PRO projekter presserende arbejdsopgaver. Diagnose kodning, 

mødes udvalget og fremkommer med udkast inden sommerferien. PRO projekter foreslås 

medicinske aborter som oplagt emner og der er bred enighed om dette. Tages op som punkt på 

næste bestyrelsesmøde (Tovholder desværre ikke udpeget, hvem påtager sig opgaven?). Frikøb til 

FP på grund af arbejdspres en dag om måneden. Frikøb /Kompensation ved arbejdsopgaver for 



DFKO.  Arbejdet omkring Reden (Charlotte Floridon) hører under DSOG.  JD forsætter i bestyrelsen 

til generalforsamlingen 2019. Næste møde 13/9 Hesselet og julebestyrelsesmøde 30/11. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


