
DFKO Bestyrelsens Beretning 2019 

I 2019 har Bestyrelsen bestået af: 

Frank Pedersen, Formand 

Danny Svane, Næstformand 

Pernille Lassen, Menigt medlem 

Lise Schleiss, Sekretær 

Sanne Aaby Lorentsen, Kasserer 

Henrik Lajer, Suppleant 

De associerede bestyrelsesmedlemmer er: 

Hans Jørgen Knudsen, Praktiserende gynækologers repræsentant i FAPS` bestyrelse. 

Morten Hedegaard, Praktiserende gynækologers repræsentant i DSOGs bestyrelse. 

DFKO havde ved udgangen af december måned 2019 327 medlemmer 

Heraf 215 betalende medlemmer  

Vi har haft en 9 udmeldelser og 4 indmeldelser i 2019.  

4 medlemmer er døde i 2019 

Det er blevet oplyst fra DADL at følgende medlemmer er gået bort i 2019: 

Folmer Hassing Nielsen, 9/5 2019 

Eigil Guttormm 23/8 2019 

Ulla Riis, 27/9 2019 

Mogens Osler, 2/10 2019 

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

TAK! 

 



Bestyrelsen har afholdt følgende bestyrelsesmøder: 

D. 10/1 2019 Marienlyst Strandhotel, Helsingør: Ordinært bestyrelsesmøde 

D.12/1 2019 Marienlyst Strandhotel, Helsingør: Konstituerende møde 

D. 25-26/4 2019 Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg : Ordinært bestyrelsesmøde   

D. 25/11 2019 Middelfart : Ordinært bestyrelsesmøde 

DFKO har igen været repræsenteret ved Frank Pedersen og Morten Hedegaard ved 

Folkemødet på Bornholm i sommeren 2019.  

Bestyrelsen har modtaget flere meget interessante ansøgninger til Fonden for Faglig Udvikling 
til udtalelse. Blandt ansøgningerne har projektet: Varmebehandling af livmoderhalsen ved 
kvinder > 40 år med persisterende HPV-infektion. Et kontrolleret pilot- og interventionsstudie 
(Charlotte Floridon), opnået bevilling. 
 
Hans Jørgen, Helle og Danny har deltaget i FAPS`s repræsentantskabsmøde i oktober i Vejle.  

 

DFKO har deltaget 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 var færdigt  i foråret 2019. Danny 

Svane har repræsenteret DFKO. 

 

Formandens beretning 2019 

 

2019 blev året hvor arbejdet endelig blev afsluttet i subspecialiseringsudvalget. Der er nu 

mulighed for at yngre speciallæger kan indgå i en subspecialiseringsuddannelse. For DFKO er 

forløb indenfor benign gynækologi interessant. Man kan nu vælge at inddrage op til 6 mdr 

fokuseret ophold i gynækologisk speciallægepraksis (GSP) som en del af uddannelsen. Der er 

lagt mange resurser i arbejdet fra DSOG. Uddannelsesplaner og krav ligger i en naturlig 

forlængelse af kravene til hoveduddannelsen. Der er nu lagt op til at yngre kolleger søger om 

godkendelse af forløb via 2 udvalg som ligger under DSOG. DFKO er repræsenteret i det 

centrale uddannelse udvalg CAS. 

Det er vigtigt at vi i GSP er opmærksomme på muligheden og gør opmærksom for muligheden 

for ophold i GSP overfor yngre kolleger. 

 



På den sundhedspolitiske scene har DFKO været repræsenteret på Folkemødet 2019. Vi havde 

et debatindlæg på det gode skib Samka efterfulgt af DSOG. Vi var glade for at kunne 

præsentere en debat om det nære sundhedsvæsen kontra højt specialiseret sygehusvæsen 

med titlen ” Mit underliv, gynækologisk speciallægepraksis eller supersygehus” 

I panelet havde Anders Künau, Søren Brostrøm, Jakob Kelberg, Morten Hedegaard og Lene 

Skou Jensen sagt ja til at deltage. Det blev en fin debat som var nuanceret og holdt 

interesseret publikum på kajen under hele indlægget. 

Vi var glade for at FAPS og LVS var kommet for at høre med og stille spørgsmål. Endnu engang 

tak til de medvirkende. 

 

De sociale medier er jo forsat et område som der satses på. Der er ingen tvivl om at Charlotte 

Floridon har brugt mange kræfter på den del af vores facade. Uden Charlotte var vores 

tilstedeværelse på de sociale medier intet værd. Jeg håber vi kan fortsætte med at være 

synlige der. 

 

Kerneydelsen er jo vores kontakt med vores patienter. Vi har også i år opfyldt den økonomiske 

ramme. Der er ikke overskridelse af rammen hvorfor vi ikke står til tilbagebetaling. Det er 

glædeligt at vi rammer det økonomiske mål så tæt på rammen som vi gør. 

 

Vi har endelig fået tildelt midler til et forskningsprojekt indenfor vores speciale fra Fonden for 

faglig udvikling. Der er flere gode projekter som har ansøgt flere gange. Der er for hver gang 

blevet revideret i ansøgning. Derfor håber jeg selvfølgelig at der er mulighed for støtte til 

yderligere projekter i de kommende uddelinger af midler. Vi har flere læger med rigtigt gode 

og gennemarbejdede oplæg med stor relevans for arbejdet i GSP. 

 

Vi er nu godt i gang med akkrediteringsprocessen. Der er ingen tvivl om at det bidrager til at vi 

kan fastholde kvalitet og mål vedr. patientsikkerhed. Processen er imidlertid tung og 

tidskrævende. Jeg håber at de kommende aftaler vil give rum for et mere kvalitetsorienteret 

arbejde som udspringer af de specifikke behov der kan være for forbedringer og kvalitetsløft i 

vores kliniske hverdag i vores speciale fremfor et arbejde som er centreret om selve arbejdet 

med kvalitet. Aftalen om klyngedannelse som PLO har arbejdet med virker på mange måder 

lovende. 

 

Endelig vil jeg opfordre vores medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi er ganske få 

medlemmer i foreningen som har egen speciallægepraksis. Derfor er der behov for at alle 

giver en hånd med i det organisatoriske arbejde på et tidspunkt af vores liv med GSP. Arbejdet 

er vigtigt for at vi kan bevare en god kultur og gode arbejdsforhold i vores respektive klinikker. 



 

Arbejdet i bestyrelsen kræver selvfølgelig tid. Men bidrager også til at give indsigt i vores 

rammer vi er givet og til at skabe relationer som er vigtige for udviklingen af vores speciale. 

Så venner.. kom frisk… 

 

Tak til medlemmer af de stående udvalg. 

Tak til den afgående bestyrelse.  Jeg har glædet mig over vores timer sammen. Jeres 

opbakning. Tak for indsatsen.  

 

 

 

 


