
DFKO Bestyrelsens Beretning 2018 

I 2018 har Bestyrelsen bestået af: 

Frank Pedersen, Formand 

Hans Jørgen Knudsen, Næstformand 

Pernille Lassen, Menigt medlem 

Lise Schleiss, Sekretær 

Danny Svane Kasserer 

Sanne Aaby Lorentsen Suppleant 

De associerede bestyrelsesmedlemmer er: 

John Dræby, Praktiserende gynækologers repræsentant i FAPS` bestyrelse, fra 6/10 afløst af 

Hans Jørgen Knudsen 

Morten Hedegaard, Praktiserende gynækologers repræsentant i DSOGs bestyrelse 

DFKO havde ved udgangen af november måned 2018 342 medlemmer 

Heraf 242 betalende medlemmer  

Vi har haft en 13 udmeldelser og 2 indmeldelser i 2018.  

8 medlemmer er døde i 2018, som mindes med et minuts stilhed ved GF. 

Bestyrelsen har afholdt følgende bestyrelsesmøder: 

D.13/1 2018 i Glostrup: Konstituerende møde 

D. 19-20/4 2018 på Klarskovgård: Ordinært bestyrelsesmøde   

D. 27-28//9 2018 Hesselet: Ordinært D bestyrelsesmøde  

D.30/11 2018 Nyborg: Ordinært bestyrelsesmøde: Forberedelse af Generalforsamling 2019 

herunder valg og nyvalg til ledige bestyrelses og udvalgsposter. Opfølgning løbende ”sager”. 

Stillingtagen til deltagelse i Folkemødet 2019. Julefrokost. 

DFKO har igen været repræsenteret ved Charlotte Floridon og Danny Svane på Folkemødet på 

Bornholm i sommeren 2018. HPV-vaccination og dysplasi. 



 Bestyrelsen har vedtaget, at Frank H. Pedersen og Morten Hedegaard deltager i Folkemødet 

2019 på vegne af DFKO. 

Bestyrelsen har modtaget flere meget interessante ansøgninger til Fonden for Faglig Udvikling 

til udtalelse.  

Sanne, Helle og Irina har deltaget i FAPS`s repræsentantskabsmøde 6/10 i Vejle. Focus på 

hvordan vi kan gøre os mere interessante over for de alment praktiserende læger.  

Diagnosekodegruppen, som har bestået af Sanne, Danny og Hans Jørgen har d.25/5 2018 

holdt et heldagsmøde i Strib for at udarbejde et oplæg til beskrivelse af de gynækologiske 

diagnosekoder som skal anvendes til diagnosekoderegistrering ( Pilotprojekt under e.KVIS). 

Projektet er startet i november med opfordring til, at alle begynder at diagnosekode 

DFKO deltager i udarbejdelsen af en ny NKR (Nationale Kliniske Retningslinjer) med titlen 

"Celleforandringer på livmoderhalsen, udredning, behandling og opfølgning, med fokus på 

kvinder over 60 år". Arbejdet startede i foråret 2018 og forventes færdigt i foråret 2019. 

Danny Svane har repræsenteret DFKO og har deltaget i 5 heldagsmøder i Odense. Gruppen 

består af 17 medlemmer som repræsenterer landet bredt med gynækologer og patologer. Ved 

årsskiftet er skriveprocessen i sin sidste fase og herefter venter peer review, før 

Sundhedsstyrelsen skal godkende retningslinjerne.  

 

Formandens beretning 2018 

Mit første år som formand for DFKO har været et travlt år. Det har været et spændende og 

givende arbejde, selvom der er lagt mange timer i møder og forberedelse. I bestyrelsen har vi 

arbejdet med et bredt felt af emner. 

 

Debat 

I løbet af året har speciallægepraksis været på dagsordenen flere gange i medierne. Vi er 

blevet behandlet pænt, selvom nogle af emnerne har været kontroversielle. Det har bl.a. 

drejet sig om vaccination af drenge mod HPV, rekonstruktion af hymen samt debatten om 

skærpet indberetningspligt af bivirkninger ved oplæggelse af spiraler og oprettelse af 

implantationsregister. 

 

 

 



Diagnosekodning og PRO 

Vores overenskomst ligger fast fortsat i 2019. I den forbindelse er arbejdet med at 

diagnosekode kommet i gang. I 2019 skal vi til at arbejde med PRO. Der også en kommende 

akkrediteringsrunde, som står og lurer i horisonten. 

Det kan i perioder virke tungt at skulle arbejde med registrering og dokumentation. Men med 

diagnosekodning og PRO vil speciallægepraksis kunne dokumentere kvalitet og effektivitet. 

Der er ingen tvivl om, at de to arbejdsopgaver vil kunne løfte begge dele på sigt. 

 

Subspecialisering 

Vi har et meget tæt samarbejde med DSOG. Vi har i den forbindelse arbejdet med sub- 

specialisering i relation til benign gynækologi. Speciallægepraksis bliver en ligeværdig partner i 

tilbuddet til vores yngre kollegaer om videreuddannelse og subspecialisering. Jeg håber, at vi 

på Hindsgavl Slot til forårsmødet får præsenteret det endelig resultat. Forhåbentlig vil der 

komme mange forløb, hvor yngre kollegaer kan afsætte en periode på tre-seks måneder med 

fokuseret arbejde i enkelte klinikker. Der er stadigvæk en del aftaler, som skal på plads, før det 

endeligt bliver muligt at opstarte sådanne subspecialiseringsforløb. 

 

HPV til drenge 

HPV til drenge blive inkluderet i børnevaccinationsprogrammet. 

Det er en kæmpe landvinding, som ikke mindst Charlotte Floridon og Danny Svane har 

arbejdet for på Folkemødet på Bornholm 2018. Mange andre har tilsvarende brugt meget tid 

på undervisning, mødeaktivitet og debat; ikke mindst på de sociale medier. Det er et kæmpe 

arbejde som nu endelig rigtigt har båret frugt. 

 

Fremtidens sundhedsvæsen 

I debatten om fremtidens sundhedsvæsen har ønsket om at etablere et nært sundhedsvæsen 

været fremme flere gange i 2018. Bestyrelsen mener, at speciallægepraksis hører til på lige 

fod med behovet for speciallæger i almen praksis. I den forbindelse bruger vi alle muligheder 

for at nævne, at vi fra GSP har et højt kvalificeret tilbud til Regionerne, som man absolut ikke 

skal glemme. 

 Der er et stort ønske fra os til at vi får etableret flere ydernumre til vores speciale. En proces 

som vi arbejder fremadrettet på. Forhåbentlig vil vi i 2019 se enkelte oprettet hvor der er 

størst behov for en speciallæge i gynækologi. 

I perioder har der ikke været så megen snak om netop speciallægepraksis i det fremtidige 

sundhedsvæsen. Det vil vi gerne rette op på. Derfor er et af fokuspunkterne for 2019 netop at 

vi vil være synlige. Det kan foregå på de sociale medier som Facebook og Twitter, men også på 

Folkemødet 2019. Og så er det vigtigt at vi er aktive med at deltage i det regionale arbejde i 



 

Regionerne rundt omkring. Vi har halvdelen af vores klinikker beliggende i Region H. Men vi 

har ingen speciallæger repræsenteret i f.eks samarbejdsudvalg. Det er vigtigt, at vi får folk ind, 

som kan varetage vores interesser lokalt. Hermed en opfordring. 

 

Til slut 

Afslutningsvis må 2018 siges at have været  et godt år for DFKO. Året har været fredeligt. 

Jeg vil opfordre til at vi alle overvejer at deltage i bestyrelsesarbejde på et tidspunkt i løbet af 

ens aktive karriere i speciallægepraksis. Der er brug for alle hænder i det arbejde som gøres. 

Samtidig er arbejdet spændende og giver en god indsigt i vores muligheder for at skabe en 

interessant hverdag. 

En stor tak til alle i bestyrelsen for den indsats og den entusiasme, som er lagt i møder og 

arbejdet i bestyrelsen 2018. Det har været lærerigt og rart at arbejde i bestyrelsen i 2018. 

En stor tak til vores repræsentanter i vores udvalg og det frivillige arbejde som er lagt i debat 

generelt men også i forhold til HPV-debatten. 

Frank H. Pedersen 

 

  

 


