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Bestyrelsesmødereferater
2016-06-07 Referatet fra DFKO
bestyrelsesmøde
Referatet fra DFKO bestyrelsesmødet i Nyborg 7. juni 2016 kan nu læses herunder

 

 

 

 

  

Referat  DFKO bestyrelsesmøde

Sted : Charlottes bolig i Nyborg

Sommerbyen 113  5800 Nyborg

   07 06 2016   kl 17.30

 

Ordstyrer:   Frank Pedersen,     Referent:    Danny Svane                

Tilstede:    Frank Pedersen (FP), Danny Svane (DS), Charlotte Floridon (CF), Helle Kirkeby (HK), John
Dræby (JD), Hans Jørgen Knudsen (HJK)

Afbud fra Lone Nyrnberg  og Tine Tetzner      

 

 

1.              Opfølgning og godkendelse af referater

Referatet godkendt                            

2.              Nyt fra formanden:  (CF)

En del aktiviteter siden sidst. Hysteroskopikursus (2/9) synes nu på plads. Samlet budget på kr. 50.000.
Kurset arrangeres af DFKO og vil fortrinsvis være for medlemmer. I tilfælde af ledige pladser (i alt 30) vil
det fyldt op med øvrige. Kursuspris skal dække omkostninger. FP laver program og opslag som sendes til
CF.

CF er interviewet til artikel i weekendavisen om menstruationernes betydning hos kvinder. CF og DS har
deltaget i EBCOG kongres i Torino i maj. CF og FP deltager i NFOG i juni.

Et medlem har været involveret i kontrolstatistiksag der viste sig at omhandle fejlkodning.
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Ekvis er spurgt fra medlem om sag vedr rengøring af vaginalprober og arbejdstøj. Vaginalprober er at
sidestille med abdominal. Ingen krav til arbejdstøj ud over alm hygiejne og særskilt beklædning.

Kursister i praksis: De skal være ude i min 6 mdr for at følge overenskomst. En model hvor ikke alle
kursister skal i praksis kunne være løsning (valgfrit).

Der vil blive afholdt kursus for organisationsformænd og næstformænd.

SST ønsker samarbejde med DSOG og DFKO vedr HPV vaccinens ”come back” via de sociale medier. 

 

3.              Nyt fra FAPS :  (JD)                               

Bestyrelsesmøde FAPS 27/5 og Moderniseringsudvalgsmøde 23/5.

- 1.              Økonomi. Fra oktober 2015 til april 2016. 1. kons 1% under (gyn. 4,2%), mindre omsætning
6,4 mill svarende til – 0,4% (gyn. – 1,6%, - 2,4 mill svarende til – 32.000 kr per fuldtidsyder) Øjenlæger,
dermatologer, ørelæger, psykiater og radiologer ligger over i omsætning. Sekretariatet har opdaget ikke
opsagt gammel &3 nu & 64 indenfor radiologi som skal diskuteres på møde i forhandlignsudvalget og kan
føre til at vi kun skal betale tilbage i tre måneder – måske nok for optimistisk

- 2.              Udvalg. Der spørges fra flere sider interesseret ind til hvordan det går med moderniseringen,
godt afventer den første afregning. Pædiatri moderniseringsrapport godkendt med sværdslag
(henvisninger, ADHD), kommisoriet for dermatologi godkendt, ingen moderniseringer fraset de generelle
laboratorieydelser i 2017. Arbejdsgruppe børneungepsykiatri – man anvender ikke ydelserne rigtigt, to vil
rejse rundt til hver enkelt og gennemgå ydelserne/sidste måneds indtjening. Børnepsykiater /Anne Togny
andersen) kritiserer sekretariatet for at være politisk/tage stilling og ikke være neutralt – jeg støtter.
Akkreditering går godt/planmæssigt dog problemer med DAK-e, deling af dokumenter skulle være løst
nu, ørelægerne 87 % akkrediteret i første runde- 78 % har svaret på evaluering som ikke blev fremlagt.
Hvad gør man ved dem der ikke bliver akkrediteret ? Møde mellem organisationen og E-kvis når
akkrediteringen er gennemført. SAK kursus for organisationsformænd + 1 (?)/hyppighed under
forberedelse.  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed og f

- 3.              Forskellige andre love (risikobaseret tilsyn) blev diskuteret – 3/5 førstebehandlet, 31/5 anden
behandlet og 3. behandlet 2/6. Træder i kraft 1/7 og 1/1. Lovforslag 184, se folketingets hjemmeside

- 4.              Rekrutteringsproblemer i udkants Danmark. Har vi problemer, meld ind til
organisationsformanden/FAPS, reklame blandt de unge – industrien tager mange, eje to klinikker, øget
anvendelse af satellitpraksis, tvangsflytte ydernumre ved salg, orienteringsmøder om hvor godt det er at
være i praksis, falck health care, Medicolink- har I gode ideer ? Vigtigt og diskuteres på
repræsentantskabsmøde 8/10

- 5.              Repræsentantskabsmøde 8/10 , lægemøde 7/10 ”den digitale revolution i sundhedsvæsnet”
– alle kan deltage. Tine, Danny og John skal deltage ! Charlotte bør deltage.

- 6.              Regnskab for FAPS underskud på 1 mill, skyldes moderniseringerne 2015 som det nu er
taget højde for. Egenkapital på 5,6 miill kontigentindtægt 6,5 mill.
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- 7.              Kontrolstatistik , regionerne vil gerne have gennemsnitspris per diagnose og ved 25%
overskridelse undersøges lægen. Nu udtages til kontrolstatistik ved væsentlig afvigelse fra gennemsnittet
i regionen eller på landsplan eller hvor der er et påfaldende ydelsesmønster skal der foretages en
undersøgelse af årsagen til det afvigende ydelsesmønster, & 54 stk 2 i overenskomsten og pålæg til
regionerne fra rigsrevisionen.

 

4.              Nyt fra DSOG: (FP)

Møde den 3. maj. Søren Lunde blev præsenteret på DSOG’s BM, som ny webmaster for DFKO, med
tilfredshed.

Debat om hvor langt de faglige selskaber skal gå i forhold til diskussioner med medierne om
fagspecifikke spørgsmål. Journalisthjælp?

Dimensioneringsudvalget forventer 26 % flere gyn speciallæger i 2017, men det vil formentlig ikke klare
efterspørgslen. Flere udd stillinger? DSOG afholder i lighed med DFKO strategiseminar i efteråret.

 

5.              Punkt info i drop boks

 - A     Input til overenskomst   alle

Første og senere kons blev foreslået af HK som fokusområde og alle var enige.

Planlagt ferie! Må ikke rykkes fra, ”tilstæbes” til strammere plan fra regioner!

Input modtages gerne til John Dræby.

- B       Reklamer eller ej på hjemmesiden ? ( CF )

DSOG har valgt det fra på deres hjemmesiden.

Bestyrelsen har delte meninger.

SL vil fremlægge muligheder på strategiseminar i september hvor han inviteres til at deltage. Det kunne
være muligt at holde reklamerne på den lukkede del.

Afgørelse afventer denne fremstilling.

- C      Input til hjemmesideændringer ? alle

(CF)  SL skal tildeles alle rettigheder til hjemmesiden. Fremadrettet er det SL som er Webmaster med
hjælp fra DS, der ligeledes har adgang til at lægge nyt på siden, som de eneste. CF, HK, DS og SL er
webteam.

 Alle indlæg skal sendes til SL. SL skal knyttes til bestyrelsen vha fremmøde til nogle BS møder. Der
savnes en vidensdeling vedrørende pt informationer. Egentlige standardiserede pt informationer er ikke
muligt. Gamle og ikke-opdaterede vidensinfo bør slettes. Der savnes flere farver.

(JD) Klumme?

- D     Subspecialisering            TT
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Tages senere i TT’s fravær

- E  Modernisering og økonomi  - hvem gør hvad ?   TT

Tages senere i TT’s fravær

JD undersøger om PCO og Fertilitetsudredning kan foregå samtidigt (anvende ydelserne sammen)

- F    2 spørgsmål til akkreditering , CF + JD                   Bilag 3

 

                    HJK svarer henvendelse vedr Arbejdsbeklædning og rengøring af prober. Se seneste nyt fra
FAPS.

6.              Nyt fra kasseren:

     Tages senere i LN’s fravær

 

7.              Nyt fra webmasteren

SL kæmper med at få platformen på hjemmesiden gjort enkel, simpel og tilgængelig. Han ser på
strukturen og inviteres til strategiweekend i september hvor vi kan snakke om det fremtidige udseende og
muligheder. HK har pt korrespondancen med SL.

 

 

8.              Evt.:

Implementering af cancerkontroller  TT                     Bilag 4

Bestyrelsen bakker fuldt ud op om TT’s fortsatte deltagelse.

 

Pilotklinikker til patientoplevet kvalitet  CF                              Bilag 5

TT vil gerne deltage.

 

Hjælp til barnløshed når der er fælles barn forud. JD

JD har korresponderet med et medlem vedr regler for barn nr 2. Bestyrelsen bakker fuldt ud op om
skrivelse der skærper medlemmets fortolkning af reglerne på såvel egen hjemmeside som ved øvrig
fremstilling af mulighederne i klinikken.

 

HJK planlægger kursus i testesskanning i Kbh

 

Næste møder:
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Strategiseminar 23/9 kl 16 til 24/9 kl 16 i Odense

Bestyrelsesmøde 29/9 kl 17.30 på Hesselet

 

Referent: Danny Svane

 

Udskriv
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