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bestyrelsesmøde  

Referat fra DFKO bestyrelsesmøde  

Sted    Hesselet 

Christianslundsvej 119 , 5800 Nyborg 

Dato    29 + 30 / 9   2016 

 Torsdag kl 1700-2000, 

 Fredag kl 830-1200 

Ordstyrer:  Tine Tetzschner        Referent:   Hans Jørgen                  Tilstede: Charlotte Floridon (kun 
torsdag), Frank Pedersen (kun torsdag), John Dræby, Helle Kirkeby, Danny Svane, Lone Nyrnberg 

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

  

  

Torsdag: 

  

1.    Opfølgning og godkendelse af referater 

Referat: Referatet fra mødet hos Charlotte i Nyborg d. 7/6 2016 godkendt. 

Tilføjelse (JD) Fertilitetsydelser og ydelser for PCOS kan IKKE tages samtidig 

2.    Nyt fra formanden 

Referat: Thomas og Charlotte er ved at lave kursusbeviser fra Hysteroskopi kurset. 

De enkelte kursusdeltagere skal selv kontakte deres regioner når de har modtaget deres 

beviser. 

Faps er orienteret. 



3.     Nyt fra DSOG    

Referat: Strategiweekend i DSOG sammenhæng: 

Medietræningskursus uden fuldt udbytte.            

     4   Endelig prioritering af forslag til OK 2017 

            Referat: Diskussion om prioriteringen af ønsker til overenskomsten. 

            Se prioriteringslisten i vedhæftet power point. 

Fredag 

1      : Nyt fra FAPS . 

Referat: 

Været til 2 møder i SST om risikobaseret tilsyn. Ikke noget specielt gyn. 

Været til 2 bestyrelsesmøder. 

Omsætnings statestikken fin. Gyn ligger på  -1,1 så der er ikke udsigt til at vi kommer til at betale 

tilbage. 

Moderniseringerne gennemført. Pause til efter overenskomstforhandlingerne. 

 

Enkelte problemer med praksis i yderområderne som ikke kan besættes. Bestyrelsen arbejder på 

sagen. Forskellige løsningsmodeller for at undgå eksterne ”spillere” på området. Som det er sket i 

PLO sektoren. 

 

Repræsentantskabsmøde næste weekend. Alle være 3 medlemmer deltager. Der skal være valgt til 

formands og næstformandsposten i bestyrelsen. 

 

Afhentning af prøver diskuteres stadig. Ender formentlig med at vi kobles på PLO`s ordning. 

Tidshorisonten er formentlig i slutningen af året. 

 



Halvårsregnskab for FAPS er igen med underskud. Grundet refusion for tabt arbejdsfortjeneste. Der 

er fundet en finansieringsmodel via ”konfliktfond” der nedlægges og tilføres regnskabet i år. 

 

Indtil 29 august er kun 71 % af klinikkerne blevet godkendt ved akkretisering, medførende at de 

skulle indsende yderligere materiale, eller genbesøg. 

 

Fortsat uklart hvordan Akkretisering skal evalueres og hvad der skal ske hvis man ikke godkendes. 

Medføre formentlig risikobaseret tilsyn fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Se i øvrigt vedhæftede fra JD 

2      : Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes funktioner; kommisoriet gennemgås 

Referat: Ingen ændringer  i forhold til eksisterende kommisorium.  

3      : Arbejde videre med / orientere om VISGO dok fra CF ( Visioner for GSP) på baggrund 

af DSOG-tanker                                         Referat: 

CF + HK fremlægger VISCO dokument på næste bestyrelsesmøde               

4       Hysteroskopiskursus;    herunder økonomi                 

Referat:Evaluering af kurset er foretaget i forbindelse med Strategi weekenden. 

Økonomien ikke helt på plads endnu. Giver formentlig et mindre overskud. 

 

5      Nyt fra kasseren:                                                                                                        

Referat: Økonomien ser ”pæn” ud. 

Enkelte restancer med det ekstra kontingent på 300,-. 

 

Liste over ”betalende ” medlemmer fremskaffes til næste bestyrelsesmøde (LN) 

Kompensationsregler diskuteres med henblik på at få bedre gennemskuelighed. 



 

Transportudgifter dækkes altid., Kompensation for ”tabt” indtægter i.f.m. møder, hvis man ikke 

kompenseres fra Efteruddannelsesfonden for samme. 

Kompensation for lukketimer i klinikken (time for time). 

 

Helle udarbejder nyt skema til refusion. 

6 Nyt fra webmasteren 

Plan for møde med webmaster, DS + HK 

 

Referat: 

Der arbejdes på datoer for møde med Webmasteren m.h.p. mulig forbedring/forandring/forenkling 

af hjemmesiden. 

 

7. Eventuelt.: 

Referat:TT gennemgår Modernisering af generelle laboratorieydelser med speciel interesse for gyn 

og økonomien forbundet hermed. 

JD vil arbejde for at ydelserne kommer ind under de enkelte specialer, samt at ydelserne gøres 

relevante i forhold til bedste faglig  standart. 

 

Nyborg 30/9 2016  Hans Jørgen 

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. 
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