
 

Referat fra DFKO-bestyrelsesmøde  d 27/ 4   2017 

Bella Sky Hotel, Kbh. kl 10-  11.30 

 

Til stede: Ordstyrer: Hans Jørgen Knudsen(  HJK). 

 Referent: Helle Kirkeby ( HK ) 

Tilstede: og Charlotte Floridon (CF), Hans Jørgen Knudsen (HJK), John Dræby (JD), Danny Svane 

(DS), Frank Pedersen (FP), Helle Kirkeby (HK), Morten Hedegaard (MH), Sanne Aaby Lorentzen 

(SAL)  

 

 

1. Godkendelse af referat fra  DFKO-bestyrelsesmøde d 16/3 2017 med en enkelt kommentar: 

       Bestyrelsesmødet på Hesselet er torsdag d 28 / 9 kl 16.30 ( NB tidspunkt ) 

 

2. Fra Formanden: 

a. CF uddelegerer vurderingerne af ansøgninger til Fonden for faglig Udvikling  til DS og 

MH af hensyn til uvildighed. 

b. DFKO er ved CF og DS blevet anmodet om at deltage i folkemødet på Bornholm denne 

sommer på opfordring fra MSD, som vil sørge for teltopsætning. DFKO afholder 

udgifterne i forbindelse med refusion for CF og DS, og mange personer med betydning 

for HPV-vaccinens udbredning er inviteret til debatten. 

 

 

3. Fra DSOG, FP: Efter sommerferien vil der blive afholdt et møde om speciallægeuddannelsen i 

gynækologisk praksis, hvor der vil blive udarbejdet en målbeskrivelse.  Der vil bl.a. blive 

forelagt en oversigt over diagnosegrupper og antal indgreb foretaget i speciallægepraksis pr. år 

fra moderniseringsrapporten; JD vil skaffe tallene. 

 

4. Fra FAPS: Overenskomstforhandlingerne mellem FAPS og regionerne vil påbegyndes som 

planlagt, selv om PLOs forhandlinger med regionerne måtte kuldsejle. 

 

5. Beslutninger taget i bestyrelsen: 

 



 

a. Kun kasseren og formanden skal i fremtiden underskrive bankpapirer for DFKO i 

Lægernes  Bank. 

b. Udbetaling for DFKO-konto: Der blev i enighed besluttet nye kompensationsregler for 

lukketid i klinikkerne, dvs det tidsrum, hvor man normalt vil arbejde i klinikken med 

patientrelaterede opgaver, som i stedet anvendes på DFKO-relateret arbejde. 

1 hel dag udgøres af 5 timer eller derover. Ellers kompenseres man for punktlukning 

eller ½ dag. De præcise regler vil være at finde i DFKOs forretningsorden i DFKO-

dropboxen jvf forslag fra DS. 

c. Ved gennemgang af udgifter i DFKO mhp rationalisering heraf, blev det besluttet, at der 

kun skal være 1 repræsentant i subspecialiseringsudvalget, det DSOG-associerede 

medlem ( FP aktuelt ) 

 

6. Forslag fra medlemmerne: Det foreslås, at akupunktur tages op som ny ydelse til næste 

modernisering,  evt som  del af lynmodernisering, forslag lægges i dropbox, kommende 

moderniseringer. 

Drøftelse i bestyrelsen:  Når der foretages akupunktur i forbindelse med  almindelig 

gynækologisk konsultation ,  kan der anvendes en almindelig 1. eller 2. konsultationstakst. 

Ved næste modernisering må det drøftes, om akupunktur som behandler-ydelse kan stilles som 

forslag 

 

 

 

Referent  Helle Kirkeby 

 

 


