
DFKO Bestyrelsens Beretning 2017 
 
I 2017 har Bestyrelsen bestået af: 
Charlotte Floridon, Formand 
Hans Jørgen Knudsen, Næstformand 
Morten Hedegaard mening medlem 
Helle Kirkeby, Sekretær 
Danny Svane Kasserer 
Sanne Aaby Suppleant/ menigt medlem 
 
De Associerede bestyrelsesmedlemmer er: 
John Dræby, Praktiserende gynækologers repræsentant i FAPS` bestyrelse  
Frank Pedersen, Praktiserende gynækologers repræsentant i DSOGs 
bestyrelse 

DFKO havde ved udgangen af 2017 360 medlemmer.  

Heraf betalende medlemmer 253 medlemmer.  

Det er blevet oplyst fra DADL at følgende medlemmer er gået bort i 2017: 

Kjeld Lauersen 

Torben Von Herbst   

Kim Toftager i 2018 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig afholde 1 minuts 
stilhed. 

TAK! 

Bestyrelsen har afholdt følgende bestyrelsesmøder: 

D.14/1 2017 i København: Konstituerende møde 



D. 16/3 2017 i Kastrup: Ordinært bestyrelsesmøde omhandlende opfølgning 
på akkrediteringsprocessen, oplæg til overenskomstforhandlingerne, 
kvalitetsmål og kliniske retningslinjer. 

D. 27/4 2017 Bella Sky Ørestaden: Ordinært bestyrelsesmøde med orientering 
om overenskomstforhandlingerne, uddelegering af DFKO´s initielle vurdering 
og bedømmelser af Gynækologiske ansøgninger til Fonden for Faglig 
Udvikling. Dette skal varetages af anden person end organisationsformanden, 
Charlotte Floridon, der sidder i Fonden i forvejen, og dermed ikke kan have en 
dobbeltrolle. Dette varetages af hh Danny Svane, Morten Hedegaard og Hans 
Jørgen Knudsen. Stillingtagen til deltagelse i Folkemødet på Bornholm 
sommer 2017.   

D. 28-29/9 2017 Hesselet: Ordinært bestyrelsesmøde vedrørende 
problematikken omkring behandlingen af kontrol statistikker. Opfølgning på 
deltagelsen på Folkemødet på Bornholm. Formandens store arbejdsbyrde og 
hvorledes den eventuelt kunne nedbringes ved uddelegering. 
Patienttilfredshedsundersøgelsen viste at Gynækologi ligger bedst af alle 
specialer. Persondataforordningen som indføres 25/5 2018. Diskussion om 
eventuelle regler for eksklusion af medlemmer fra DFKO, som har optrådt 
illoyalt over for navngivne andre medlemmer af DFKO på de sociale medier. 
Problematikken omkring forløbet vedrørende fertilitetsbehandling til 2. barn i 
Region Hovedstaden diskuteres. 

D.28/10 2017 heldags weekend Strategimøde i Strib: Mødet var todelt. Den 
ene halvdel omhandlende funktionsbeskrivelser for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer, dvs beskrivelse af de forskellige 
bestyrelsesmedlemmer roller og arbejdsopgaver, specielt med henblik på 
aflastning af formanden. Den anden halvdel handlede om visioner for de 
Praktiserende Gynækologer i forhold til det øvrige Sundhedsvøæsen. Desuden 
Forberedelse af nyt bestyrelsesvalg og udvalgsposter på generalforsamling 
2018. Bestyrelsen nedsatte nye stående udvalg under DFKO: 1) HPV udvalget, 
heri sidder Charlotte Floridon, Danny Svane og Helle Kirkeby. 2) Udvalg for 
presse og Sociale medier, heri sidder Formanden, Charlotte Floridon, Danny 
Svane og Webmasteren. 3) Akkrediteringsudvalget, heri sidder Helle Kirkeby. 



Formanden havde til ovenstående møde lavet en opgørelse med et estimeret 
tidsforbrug for formanden. Således er det årlige tidsforbrug:  

DFKO bestyrelses møder: 4 dage  

Nyt fra formanden klumme 4 gange årligt, 1 dag  

DSOG bestyrelsesmøder 11 dage  

DSOG forberedelse af  møderne, indlæg, beretninger og høringssvar 5 dage 

LVS årsmøde 0,5 dag;  

FAPS møder inkl møder for Organisationsformand 5 dage  

DFS gæsteplads årsmøde 2 dage 

Sundhedsstyrelsen (SST) HPV gruppen inkl forberedelse og mail-
korrespondance 1,5 dag  

Subspecialiseringsudvalget 1 dag  

Årsberetning 1 dag  

Mails fra lægeforeningen, FAPS, industrien, medlemmer etc 3 dage 

Presseudtalelser for DFKO bla. HPV, Menstruation, P-piller, PCOS, HRT, 
Hårfjerning, Barbering, Mødoms rekonstruktion etc, typisk interview og 
efterfølgende korrekturlæsning. Således har DFKO været i Samvirke, Ekstra 
Bladet, Jyllandsposten, Berlingske, Politiken, BT, Weekendavisen, 
MetroExpress, Fyens Stifttidende, Videnskab.dk, Radio 24/7, Chrichri og 
Youtube 10-15 dage 

Folkemødet 3 dage  

DFKO facebook hver dag  

Hertil kommer at Formanden i 2018 er forpligtiget til at behandle 
kontrolstatistik sager, hvilket også tager tid. Den siddende formand, Charlotte 
Floridon og Bestyrelsen, finder det derfor påkrævende, at Formanden 
fremadrettet tildeles flere kompensationsdage, end de aktuelt gældende, 
hvilket der er taget højde for i budgetforslaget til 2018.  

D.8/12 2018 Odense: Ordinært bestyrelsesmøde: Forberedelse af 
Generalforsamling 2018 herunder valg og nyvalg til ledige bestyrelses og 



udvalgsposter. Opfølgning på løbende ”sager”. Stillingtagen til deltagelse i 
Folkemødet 2018. Julefrokost. 

Andre aktiviteter: 

DFKO har været repræsenteret ved Charlotte Floridon og Danny Svane på 
Folkemødet på Bornholm i sommeren 2017. DFKO var arrangør og mediator 
på et møde vedrørende HPV vaccination og deltagelsen i denne. Blandt 
paneldeltagerne var blandt andet Sundhedsstyrelsens Chef, Søren Brostrøm, 
Leif Westergaard fra KB, Peter Geisling DR, Charlotte Floridon, Politikere, 
Radio 24/7 med flere, og mødet var en stor succes. Bestyrelsen har vedtaget at 
Charlotte og Danny deltager i Folkemødet 2018 på vegne af DFKO. Desuden 
er Danny Svane udpeget af DFKO til NKR gruppen under SST for HPV. 
Gruppen skal udfærdige ny NKR i 2018. 

Bestyrelsen har modtaget flere meget interessante ansøgninger til Fonden for 
Faglig Udvikling til udtalelse. Det har på trods af projekternes videnskabelige 
indhold og gode projektbeskrivelse i de fleste tilfælde været svært at se 
projekternes tilknytning til, endsige forankring i Speciallægepraksis. 
Bestyrelse har derfor i flere tilfælde ikke kunne anbefale Fonden at støtte 
projekterne, men opfordrer fortsat Gynækologer fra Speciallægepraksis til at 
søge om støtte til forskningsprojekter der foregår i Gynækologisk 
Speciallægepraksis. Gynækologer står for ca 40-50 % af alle ansøgninger til 
Fonden. 

DFKO facebook er en stor succes med mange følgere og besøgende. 
Administratorer er Charlotte Floridon, Danny Svane, webmasteren og den til 
enhver tid siddende formand. DFKO facebook indeholder både faglig 
relevante og/eller sundhedspolitiske emner. Bestyrelsen har besluttet at 
fortsætte arbejdet med SoMe som platform. Bestyrelsen finder det vigtigt 
vedvarende at gøre opmærksom på Speciallægepraksis via de sociale medier, 
der bruges mere end hjemmesiden. 

DFKO har fået ny hjemmeside. Denne rummer fordele og ulemper i forhold 
til den gamle. Medlemmer opfordres til at bruge de muligheder den giver. 



Bestyrelsen må dog konstatere, at hjemmesideplatforme efterhånden på mange 
områder erstattes af de Sociale Medier. 

Moderniseringen af specialet er trådt i kraft. Efter lidt startvanskeligheder har 
vi vænnet os til ydelserne, men en del medlemmer har oplever 
indtægtsnedgang og man må konstatere at vi har omsat under 
økonomirammen. 

Næsten alle klinikker er blevet akkrediteret. Det har været en positiv oplevelse 
for de fleste, og der har været samlet gode råd til hjælp og selvhjælp, som er 
videreformidlet til DFKO’s medlemmer på hjemmesiden. I har alle gjort det 
flot. Aktuelt har 74 gynækologer haft survey, og alle er blevet akkrediteret! 
Det er et rigtig flot resultat, som viser, at der er styr på den organisatorisk 
kvalitet og patientsikkerheden hos gynækologerne. 

Klinikkerne har efter deres akkreditering fået tilsendt et spørgeskema fra 
eKVIS, med det formål at evaluere akkrediteringsprocessen. 62 % har 
besvaret, og der er udarbejdet en rapport, som beskriver specialets vurdering 
af akkrediteringen. Rapporten findes på eKVIS' hjemmeside under 
gynækologi/akkreditering. Selv om alle har opnået akkreditering, er det vigtigt 
at fortsætte det løbende kvalitetsarbejde, som akkrediteringsmodellen lægger 
op til. Det vil sige, at klinikken følger sin kvalitetsovervågningsplan bl.a. ved 
fortsat at gennemføre journalaudit en gang om året, og i øvrigt vedligeholde 
den systematik og opfølgning som allerede sker.  

Sekretæren Helle Kirkeby har på vegne af af DFKO deltaget i følgende møder: 
SST møde om opfølgning af screeningsprogrammet for cervixcancer (DSOG, 
DFKO ) og i det Regionale møde for screeningsprogrammer. Helle Kirkeby 
har også repræsenteret DFKO sammen med SST på KB møde om HPV-
vaccination.  

Næstformand, Hans Jørgen Knudsen har på vegne af Diagnosekodegruppen i 
DFKO haft møde med repræsentanter fra E-kvis vedrørende model for og 
mulighed for implementering af diagnosekodning, hvor GSP tænkes at blive 
"rollemodel" for den fortsatte implementering i de andre FAPS specialer. 



John Dræby har deltaget i 17 møder for FAPS i 2017, heraf 11 
bestyrelsesmøder. 

Frank Pedersen har været til 2 heldagsmøder møder i 
Subspecialiseringsudvalget, samt subspecialiseringsudvalget for benign 
gynækologi. Udvalget ligger i DSOG regi og afholdes udover vanlige DSOG 
møder. DFKO, dvs speciallægepraksis tænkes fremadrettet at indgå i 
subspecialisering indenfor benign gynækologi på lige fod med 
sygehusafdelingerne. Således planlægges det, at man kan inddrage et forløb 
indenfor benign gynækologi hvor man arbejder i speciallægepraksis, forudsat 
at man kan lave aftaler om honorering mv. 

Sanne Lorentsen deltog som suppleant for Charlotte på SAK 
Administrationskursus 23/11 2017 Hindsgavl Slot, Middelfart. Opgaven var at 
svare på spørgsmål specifikke for gynækologisk praksis. 

Morten Hedegaard har repræsenteret DFKO i Hindsgavl Styregruppen og har 
deltaget i 2 styregruppe møder samt Hindsgavl mødet i september. Desuden 
har Morten Hedegaard på vegne af DFKO undervist Praktiserende gastro-
kirurger og medicinere (DSAK) ved deres årsmøde den 24/11.  

Afslutning og tak: 

Bestyrelsen takker alle Jer medlemmer for et godt år. DFKO er eksponeret og 
er i front på mange områder på den sundhedspolitiske scene, og vi takker for 
alle Jeres bidrag. 

Sluttelig vil Jeg, Charlotte Floridon, specielt takke for 2 gode, spændende og 
travle år som DFKO formand. Det har været en fantastisk rejse med en udtalt 
god bestyrelse, der virkelig har evnet at samarbejde. Det er imidlertid nu på 
tide at overlade roret til en ny formand. Jeg vil fremadrettet og fortsat bidrage 
til DFKO med det, Jeg kan. Derudover starter jeg på et nyt kapitel som aktiv i 
en anden organisation, dvs. som Lægeansvarlig leder af projekt i Reden 
International, Odense, under TRYG Fonden. 

Tak for tilliden og opbakningen fra Jer i DFKO de sidste 2 år. 

Mvh Bestyrelsen 


