Beretninger fra udvalg til GF DFKO 2019

FAPS’ repræsentanterne v/ John Dræby::
Et meget roligt år for gynækologi i FAPS´s bestyrelse 2018. Ingen gynækologiske problemer.
Næstformanden i FAPS har redegjort for FAPS generelt. Der har været økonomisk evaluering med
regionerne af vores modernisering. Jeg besvarede enkelte spørgsmål og disse blev besvaret til
godkendelse af moderniseringen. Som gruppe har vi fortsat mulighed for øget omsætning og
specielt fokuserer på, at vi har underforbrugt PCOS vejledning, inkontinens vurdering og
inkontinens kontrol. Efter moderniseringen er antal intrauterin spiralfjernelser steget meget.
og v/ Hans Jøren Knudsen:
John Dræby har deltaget i 9 bestyrelsesmøder i FAPS. Der har ikke været nogle direkte
gynækologiske punkter ud over at vores modernisering er endelig afsluttet efter 1-års økonomi
gennemgang til tilfredshed hos alle. To møder i Sundhedsstyrelsen angående risikobaseret tilsyn,
hvor det foreløbigt er lykkedes at holde tilsynet fra døren.
Hans Jørgen Knudsen har deltaget i 2 bestyrelsesmøder i FAPS. Desuden deltaget i FAPS
bestyrelsens strategiweekend i Sorø 23-24/11.
Sammen med FAPS’ bestyrelse deltaget i Lægeforeningens Strategidag på Bernstorff Slot
d.31/10. Her deltog også bestyrelserne fra Lægeforeningen, FAS, YL og PLO.
Vi vil arbejde for flere ydernumre rundt om i landet, opfordre til at begynde på næste
modernisering.
Alle opfordres til at give en hånd med/yde en indsats for fællesskabet, og at enkle medlemmer
fuldstændig ophører med negativ udenoms aktivitet.
DSOG’s bestyrelse v/ Morten Hedegaard:
Fremlagde mundtlig beretning.
Hindsgavl styregruppe v/ Jeanette Bing Lauritzen:
Der opfordres til, at DFKO’s medlemmer melder sig til guidelinegrupperne.

UEMS/EBCOG v/ Alexander Laschke:
Fra 08.-10. marts 2018 var der EBCOG kongres i Paris, med en forholdsvis svag deltagelse af
danske læger. Dog var både DSOG´s nuværende formand samt tidligere formand repræsenteret.
Selve kongressen var OK.
Vi har holdt to council møder. Det første møde var i maj 2018 og i den forbindelse blev PACT
lanceret med fint fremmøde af nogen policy makers samt medlemmer fra kommissionen. Nu skal
det i fremtiden handle om at det bliver implementeret i de enkelte medlems lande, men jeg går
udfra at DFKO´s bestyrelse har modtaget mit referat fra mødet.
I november blev det andet council møde afholdt fra 23.-24., hvor det igen handlede meget om
PACT, i hvorvidt man vil betale nogen lobbyister for at foretage lobby arbejde, for at få
implementeret selve PACT hurtigere/bedre. Udover dette, foregår der naturligvis mange andre ting
i EBCOG. En stor og vigtig del, er certificering og akkreditering af sygehusene igennem hele
Europa. Desuden forsatte eksamen i forhold til EBCOG fellowship, samt naturligvis samarbejdet
med en række andre foreninger.
Næste EBCOG kongres er i 2020 i Bergen, hvor jeg mener I gerne allerede nu skal reklamere
igennem DFKO og DSOG vedr. fremmøde af vores kolleger i vores naboland.
Efteruddannelsesudvalget v/ Lisbeth Eriksen: Er ikke tilstede.
Kollegiale netværk ved patientklager v/ Astrid Petersen, Agnete Vedsted, John Dræby:
Netværket er ikke blevet brugt det forgangne år, opfordring til at bruge det.
Kongresudvalg v/ Morten Ring: I 2018 blev der arrangeret rejse til FIGO-kongressen i Rio de
Janeiro. FIGO ligger næste gang i Sydney i 2021. Alle medlemmer er velkomne med at komme
med forslag til fælles kongresrejser.

