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Bestyrelsesmødereferater
2016-04-28 Referat fra DFKO
bestyrelsesmøde
Referat fra DFKO bestyrelsesmøde
Klarskovgård den 28 / 4 kl. 17.30 - 20.00 samt 29 / 4 kl.  8.30-12.0

 

Tilstede:

Charlotte Floridon (CF), Lone Nyrnberg (LN), Helle Kirkeby(HK), John Dræby (Ordstyrer) (JD),
Danny Svane(DS), Frank Pedersen(FP), Hans Jørgen Knudsen (Referent) (HJK), Tine
Tetzschner(TT)

 

IP= informationspunkt DP= Diskussionspunkt BP= Beslutningspunkt

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater - bilag 1(BP)     

Referatet godkendt uden kommentarer.

                       

2. Nyt fra formanden (IP)

Dfko Facebook er blevet oprettet og der postes nu på denne og LinkedIn. DFKO vil
gerne       blande sig i sundhedsdebatten.

Dimensionering af Speciallæge praksis halter i Region Nord mhp lige mulige adgang til
Sundhed. 

Moderniseringen er gået uden de store problemer.

Der er lavet certifikater til hysteroskopi ydelse 2123 underskrevet af Charlotte og Karen, og
der er planlagt kursus i september til catch up for endelig certificering.

CF har deltaget i DFS årsmødet, ligeså næstformand HJK.

CF, ØL, SS og KRP er blevet interviewet til artikler i Samvirke om PMS, P-piller og om
"hvorfor skal vi egentlig have menstruation".

CF er blevet optaget til program på DR3 om teenageres kønsudvikling med fokus på
skamlæber og ønske om labiareduktion. Programmet hedder teenagedyret, og kommer til
maj.
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CF har postet flg teasere på LinkedIn og DFKO Facebook:

·      Nyt fra Speciallæge praksis

·      PCOS spin off på basis af BT artiklerne

·      Fri abort pga tilførsel af resourcer til speciallæge praksis

·      Mænd og HPV, stor succes, spin off på kvinder og HPV af DSOG

·      Peter Geisling og HPV, blev set af 55.000 på et døgn.

 

3. Nyt fra FAPS (IP)

JD har været til 2 bestyrelsesmøder og 1 møde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Orienterer om overskridelsen af økonomiprotokollatet 2015. Samt vi ligger lidt under i
aktuelle regnskabsår.

Akkreditering fungerer godt.

Modernisering af andre specialer går efter planen.

Opfølgning de næste 2 år af økonomien i moderniseringen hvert ½ år.

FAPS Sekretariat følger økonomien måned for måned. Vi orienteres ikke automatisk men
kan spørge.

Datafangst ligger stille.

Medlemstilfredshedsundersøgelse: Stor tilfredshed men Gynækologerne de MINDST
tilfredse.

Fratagelses af autorisation 3-8 pr. (1100 speciallæger) sidste 5 år

Permanent fratagelse: giver mulighed for drive klinikken videre mhp salg

Midlertidig fratagelse: mulighed for at driveklinikken via vikar op til 1 år mhp afklaring af
fremtiden.

Risikobaseret tilsyn fra 1/ 2017: orienteret via FAPS Nyt.

Temabaseret tilsyn.

Nyt gebyr 2017 halveret til kr. 3.900,-

(Se evt Bilag)

 

4. Nyt fra DSOG (IP)

Frank indtrådt i DSOG`s bestyrelse som DFKO`s repræsentant i stedet for Charlotte.
 Charlotte nyt medlem af bestyrelsen som DFKO Formand. Afløser Tine på denne post.

Karen stiller op til valg som NFOG formand
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5. Punkt info i drop boks

a1:  E- kvis - alle tager stilling til bilag (Bilag 2)

Ikke relevant længere

 

a2: E-kvis – status

Ikke relevant længere. Arbejdet er gjort.

Kvittering for svaret på henvendelse er modtaget fra Lisbeth Andersen fra E-kvis

 

b:  De største udfordringer ved start på de nye takster (HK - alle må
bidrage)

·      Specielle ydelsesudfordringer? 

·      Omsætning? 

·      § 64 til Arentoft?

Birgit Arentofts § 64 glemt i Moderniseringen. Er opfordret til at genansøge

 

c: Drøftelse af kommunikation i bestyrelsen (HJ)

(Navn på punkt er ændret grundet misforståelse)

Disciplin i mail korrespondancen ønskes og fordres!

Regler for e-mail korrespondance i DFKO bestyrelsen:

1.     Sørg for at alle i bestyrelsen er på mail-listen når der afsendes mail.

2.     Ved intern diskussion må andre uden for bestyrelsen ikke være på mail-listen.

3.     Mails fra bestyrelsen må ikke videresendes til orientering eller udtalelse fra andre
uden for bestyrelsen.

4.      Ved diskussion er det vigtigt, at der kommenteres og diskuteres et emne ad
gangen så man kan følge diskussionen i ”lige linje” uden at andre emner kommer
ind og forstyrrer tråden i korrespondancen.

 

d: Hjertestopkurser (CF)

I region Sjælland vil CF gerne arrangere hjertestopskurser for læger og personale.

Vi opfordrer til at man arrangerer kurser regionalt
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e:  Kontrol af cancerpatienter (LR) (bilag 3)

DS har søgt om §64 aftale vedrørende cancerkontroller.

Region Sjælland har ikke ønsket aftale.

Region Syd har drøftet emnet på samarbejdsudvalget. Finder tanken interessant, men har
aktuelt heller ikke noget behov for at vi overtager kontrollerne.

 

f:   Vejledninger for cancerkontroller (dropbox 2016, faglige emner, cancer). 

I Region hovedstaden er der udarbejdet guidelines for kontrol af cancerpatienter det
foreslås at de lægges eller linkes til hjemmesiden.

Ny Webmaster må se på dette.

 

g: Forum på hjemmeside pr region? (Forslag fra HK)

Kommende webmaster må se på oprette lokale fora.

 

h:  Krav om samtykke fra patienten som del af journal. (CF, HJ, HK) (bilag 4)

Ifølge Bekendtgørelse om information og samtykke (nr. 665 af 14/91998) skal der foreligge
et samtykke fra pt.mht. til indhentning af sundhedsoplysninger og fremsendelse af epikriser
til e.l.

Der er ikke krav om skriftligt samtykke.

Man kan indhente skriftligt samtykke fra pt. hvis man ønsker det.

Eksempler på skemaer for indhentning af samtykke foreligges.

send eks til Helle

 

i: Skal der afsættes midler i fremtiden til advokatbistand for bestyrelsen?
(LN)

Der er ikke behov for at afsætte budget til advokatbistand for nuværende.

Tages ad hoc hvis ikke Lægeforeningen kan hjælpe os i en evt. konkret sag.

 

j: Forslag til kommende overenskomstforhandlinger (alle) (Bilag 5 -  TT)

TT gør opmærksom på at vores kompensation ikke er beregnet korrekt.

Det er aftalestof til overenskomsten!

Forslag til overenskomstforhandlingerne kan sendes til JD.
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JD økonomiprotokollatet skal væk. ”Fortsatte” henvisninger skal afskaffes.

10 kursusdage.

Alle medlemmer opfordres til at indsende forslag direkte til FAPS og til DFKOs bestyrelse. (jo
flere der skriver det samme – jo mere vægt kan der lægges på ønskerne)

 

k: Kommunikation udad til i FACE book stil (CF)

CF orienterer om det nye tiltag på de sociale medier og perspektiverne herved.

Sundhedsdebat. Promovering af speciallægepraksis. Patient venlige informationer.

Jura: for eksempel billede ophavssager må tages som det kommer.

HK med kommentar fra journalist: Ved udtalelser til journalister har man mulighed at få evt.
udtalelser til gennemlæsning mhp at rette misforståelser.

 

l: Orientering om punktum i cervixsagen (HK)

Fra RH er der stillet spørgsmål ved, at en del CS prøver bliver erklæret uegnet til diagnostisk
vurdering.

Skyldes Patologisk Hvidovres egne definitioner af hvad der er egnede prøver. De fleste dog
normale smears.  Er behandlet i Specialerådet.

”Sagen” ender her. Der foretages ikke yderligere.

 

6. Nyt fra kasseren – gennemgang af det forkastede budget fra GF (LN)

Revideret budget gennemgået ved DS. Som fremlægger det på ekstraordinære GF

 

7. Nyt fra webmasteren (DS)

Hvordan skal fremtiden med en ekstern Webmaster planlægges.

Der forsøges at køre videre med aktuelle hjemmeside og se om den kan videreudvikles med
ny og bedre opbygning.

En Webmaster der har adgang. Input til hjemmesiden sker via DFKO bestyrelsen hvor
formanden og Webansvarlig (DS) administrerer

     

 

8. Evt.:

CF foreslår strategiseminar omhandlende sociale medier og ønsker til
overenskomstforhandlinger.
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Der vedtages at afholde seminar den 23/9 kl. 16.00 til den 24/9 kl. 15.00 2016

 

JD der arbejdes på at vi i fremtiden kommer til at kommunikere med patienterne via E-
boks.

 

JD Forslag om at bestyrelsesreferater skal udsendes efter 14 dage og der er
indsigelsesmulighed i 14 dage herefter.

Eventuelle rettelser noteres under det nævnte punkt.

Derefter er referatet godkendt. Godkendes på næste bestyrelsesmøde og lægges i
Dropboks.

Forslaget godkendt.

 

Fertilitetsbehandling 2. barn.

JD foreslår at der skrives et brev til Danske Regioner ( via FAPS) vedrørende udredning af
sekundær infertilitet . Undersøgelses for prolaktinom, stofskiftesygdom, PCOS og Sædus.

CF, JD og HJ forsøger at få et møde med Danske Regioner og FAPS bestyrelse hvor
problematikken kan fremføres.

Subsidiært, at CF, JD og HJ sammenfatter et brev som forelægges FAPS bestyrelse.

 

Næste møde 7/6 kl. 17.30 i Nyborg hos CF (adr. følger senere)

 

9. Sidst:

Carsten Henriques orienteres om dagsordenen ved den ekstraordinære generalforsamling.

Referat: Vedtægtsændringerne fremlægges af HK

Budget fremlægges af DS

 

 

/Hans Jørgen Hynding Knudsen (Referent)

 

 

Regler for bestyrelsesmøder i DFKO:
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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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