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Bestyrelsesmødereferater
2016-02-06 Referat fra DFKO
bestyrelsesmøde

 

Referat DFKO bestyrelsesmøde

Sted  Hos Danny Svane

  lørdag d 6 / 2 kl 9.30.

Ordstyrer:  Danny Svane (DS)   Referent:  Helle Kirkeby ( HK)      Tilstede: Hans Jørgen Knudsen ( HJ)

Charlotte Floridon ( CF ), John Dræby ( JD ) , Lone Nyrnberg ( LN), Tine Tetzschner ( TT)

 

 

1.    Opfølgning og godkendelse af referater fra sidste 2 bestyrelsesmøder  d 8/1

h.h.v d 9 / 1 + generalforsamling  

 

2.    Nyt fra formanden:   

A:  Svar på forespørgsel til regionerne fra DSOG, DFKO og DFS om forhold

vedrørende udredning og behandling af infertile par med et fælles barn foreligger

delvist , men det er stadigvæk uafklaret, hvordan man skal forholde sig til de

selvbetalende par, som starter i det offentlige regi.
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B:  En journalist fra et dagblad planlægger en artikel om PCOs, hvilket DFKO er

behjælpelig med, så teksten bliver fagligt korrekt.

C: Der er en del korrespondance om de i moderniseringen vedtagne krav om

certificering af læger, som vil anvende ydelsen ” terapeutisk hysteroskopi ”.

Medlemmerne vil høre nærmere, når planen for dette er klar.

D: Der er igen problemer med anvendelsen af cytobrushen i Region H ; HK skal  d 11/

2 deltage i mødet med styregruppen for cervixcytologi i Reg H ;herefter kan der bedre

redegøres for problemstillingen.  

3.     Nyt fra FAPS : ( JD)    Orientering bestyrelsesmøde FAPS 25/1 2016.

1.    PT deltagelse i vores generalforsamling, indlæg om FAPS godt og bruges i andre
generalforsamlinger. Orienter forinden om længde. Ufrivilligt og uønsket inddraget i
medlemsdiskussion.

2.    Modernisering/Økonomi færdig forhandlet. Stor tilfredshed fra FAPS´side. Roadshows.

3.    Efter FAPS nyt med overskridelse af økonomirammen har alle specialer omsat for
mindre i oktober-november, - 0,8 % i 1. kons, vi – 1,4 % (økonomi – 27,3 mio, vi –
2 %).

4.    Børnepsyk. meget bekymrede efter modernisering på to måneder er man gået 47 %
ned i indtægt, rigtig mange afviste regninger nok hovedproblemet pga. mange nye
begrænsninger i den nye modernisering

5.    Datafangst intet nyt, afventer tavst datatilsyn, FAPS positive overfor datafangst

6.    Meld tilbage til IKAS efter akkreditering, surveyer inhomogene, afgørelser omstødes

7.    Brug SAK kurserne, organisationerne: SAK-kurser, SAK Speciallægen som leder         
14.-15. april 2016, SAK Praksisophør            22.-23. september 2016, SAK
Administrationskursus  27.-28. oktober & 24.-25. november 2016 (2 moduler), SAK
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Tutorkursus   4. november 2016 - særskilt invitation til tutorlæger, SAK Praksiskøb, 1.
november 2016, FAPS Praksispersonaledag,      

8.    30. september 2016 - emnet er ikke fastlagt, med sæt X i kalenderen allerede nu.

9.    Tænke på ønsker til ny overenskomst

10. Regionerne har økonomisk overtaget ansvaret hvis et ydernummer inddrages pga.
uretmæssigheder skelnes fra autorisationen.

11. Orientering omkring medlemstilfredsheds undersøgelsen

 

4.    Nyt fra DSOG ( CF )  ( Frank Petersen  tiltræder som DSOG-associeret d 1 / 4 )

DSOG er betænkelig ved den indgåede aftale mellem regionerne og DFKO om

certificering af læger, som ønsker at foretage minihysteroskopi. Man bør kunne

sidestille kompetencekrav på sygehusene med certificering, uden at en egentlig

certificering finder sted. 

5.     Punkt info i drop boks

A.    CF vil uddelegere opgaver  i højere grad til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der er aftalt foreløbigt 5 DFKO-bestyrelsesmøder ,  hhv d  28 / 4, d 29 / 4 , d 29 / 9
og d 30 / 9, samt d 3 / 12.                   

 

B.    Regnskab og budget , Lone laver forslag til budget, som videresendes til CF og
Danny

Det blev diskuteret, hvor meget budgettet skal øges med, idet der er fremsat
forslag om yderligere kompensation ( for lukketid ) for DFKOs
bestyrelsesmedlemmer ( punktlukning)

Der blev foreslået en udvidelse af udgiftsrammen på ca 150.000 pga punktlukning,
 øget arbejdsbyrde i bestyrelsen og et ønske om kompensation for kurser/ mødet
afholdt af gyn. klubben. ( Vil blive specificeret på den ekstraordinære
generalforsamling )

Ligeledes er det bragt i forslag, at den kommende webmaster skal aflønnes.
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C. Mail fra eKvis    

Stillingtagen til evt links til guidelines og kliniske retningslinjer mm , gemmes til
næste bestyrelsesmøde d  28 / 4. ( JD, TT )

Alle læser bilag 5 og medbringer et forslag til næste bestyrelsesmøde

 

D.  Referatskrivning af DFKO møder foreslås indskrevet  i den til mødet tilhørende  
dagsorden , så det er lettere at gennemskue ud fra indkaldelsen til møderne i DFKO (
CF)

E Orientering om Roadshow i Århus og debriefing møde med FAPS d 12 / 1:

HK orienter om debriefing med FAPS , hvor der  ind imellem var uhensigtsmæssige
kommunikationsformer under moderniseringsprocessen ; begge parter tog ansvar for
processen og blev enige om, at det var opnået det bedst mulige resultat. havde fundet
sted mellem DFKO arbejdsgruppen og FAPS

 

F Planlægning af ekstraordinær GF d 29/4 Klarskovgård

 

G Lægefaglige kerneydelser  blev diskuteret.   

Se s 59 i ok: Speciallægen kan ikke uddelegere 1. konsultation eller invasiv
procedure                                              

H  Hvilke kurser og møder berettiger refusion for tabt arbejdsfortjeneste?                 Der
er strammet op på reglerne om refusion for møder;  og evt vil der live lagt et indlæg på
hjemmesiden om berettigelse til refusion.

DS er ankermand i gruppen, som vil gennemse anmodninger fra de menige
medlemmer ved tvivl om godkendelse.

6.    Nyt fra kasseren: 

Budgettet for 2016 vil blive gennemgået på den ekstraordinære generalforsamling

7.    Nyt fra webmasteren/ hjemmesiden; Søren Lunde fra DSOG vil gerne hjælpe med at

gøre vores hjemmeside mere enkel. DS og Søren Lunde skal have ret til at revidere

hjemmesiden, og webmasterens honorering skal diskuteres    
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8.    Evt.:  Der var intet til dette punkt.

 

Referent: Helle Kirkeby

Regler for bestyrelsesmøder i DFKO:

Stk.10. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst 2
af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Referatet fra et bestyrelsesmøde skal ligge i Dropbox til godkendelse senest 1 uge efter det afholdte
møde.

Referatet skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Det godkendte referat skal godkendes af bestyrelsen og lægges i Dropbox i PDF-format og sendes til
webmasteren mhp offentliggørelse på DFKOs hjemmeside.

Forslag til kommende bestyrelsesmøder sendes til sekretæren , som  lægger det i Dropbox

Det tilstræbes, at  en dagsorden til et bestyrelsesmøde lægges i Dropbox senest 1 uge før mødet skal
afholdes.

 

Udskriv
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