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REFERAT 

DFKO bestyrelsesmøde  

   13. januar  2017 kl 17.30- 19.30 

14. januar 2017 kl 9 -12. 

Borupgaard 

Nørrevej 80, 3070 Snekkersten 

  

Ordstyrer:   dag 1: Helle Kirkeby, dag 2  Hans Jørgen Knudsen         Referent:    Frank H 

Pedersen             Tilstede:Helle Kirkeby, Danny Svane, Tine Tetzschner, John Dræby, Hans Jørgen Knudsen, 

Frank H Pedersen, Lone Nyrnberg 13/1-17. 

Afbud: Charlotte Floridon 

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

  

1.     Opfølgning og godkendelse af referater 

Godkendt uden kommentarer 

2.     Nyt fra formanden:  

CF ikke tilstede. Beretning for 2016 gennemgået. Bliver læst op på generalforsamlingen. 



3.     Nyt fra FAPS :  

JD har fået tilsendt opgørelser over de sidste 4 protokolat perioder 

På trods af 1 % stigning i 1. Kons er omsætningen faldet 3,7 % mod forventet 2,6 % 

4.     Nyt fra DSOG: 

Største sag har været debat om fødesteders arbejdsvilkår i forlængelse af Morten Hedegaards opsigelse på 

Rigshospitalet. 

CF arbejder for at vi får en plads i UU . Ved mødet i marts vil man diskutere dette ønske videre. Jette Led 

Sørensen er inviteret med ved dette møde 

5.      Punkt info . 

A    Gennemgang af generalforsamlingen  , herunder forslag til 

vedtægtsændringer                                                                                                                                            

                                   bilag 2 

  



Plan for selve generalforsamlingen drøftes. 

Antal af bestyrelsesmedlemmer som er på valg gennemgås. 

Carsten Henriques har accepteret at være ordstyrer. 

  

B    HS-forslag:   Også kræftpakkeforløb skal  søges uden for rammen, kan i virkeligheden gælde alle 

specialer.                                                                      Bilag 3  

Bilag 3: Der har været tale om en politisk beslutning om at abort kommer ind under knækgrænsen og at 

kræftpakker vedrører andre specialer og ikke udelukkende det gynækologiske speciale. Derfor prioriteres 

forslaget ikke. 

  

DS: vi ønsker at samarbejde, men hvis det kræver større indsats skal der også ske yderligere honorering 

som kan aftales via rammeaftale. 

HK: orienterer om oplægget vedr kræftpakke 4. 



C  Økonomiprotokollatet                                                                                                                           Bilag 
4  ( JD) 

JD: Det er på FAPS niveau man evt skulle aftale andet protokolat ikke   

regionsniveau. Der er ikke planer om at økonomiprotokolatet skal ændres. 

Alle: Det drøftes hvordan man gør medlemmerne opmærksomme på gældende regler for 
ansættelse af assisterende speciallæge, vikarer og medhjælp i forhold til omsætning. Specielt for at skaffe 
råderum for at nynedsatte speciallæger kan etablere sig uden at den økonomiske ramme sprænges. 

Aftaler at lave et udkast til ”good practice” som kan gøres tilgængeligt på hjemmesiden (JD)         

               D  PROM projektet / benchmarking  indenfor 
gynækologi                                                                                                                                                                             
                                                                                    Bilag 5   ( JD ) 

JD: IKAS har sat processen i gang. Der er finansiering afsat til projektet. Men det er ikke obligatorisk at deltage. 

HK: Man bør sige nej tak til yderligere registrering / dokumentation i forhold til FAPS. 

Der er tale om benchmarking som man ikke engang gør i sygehusregi. Modstander af processen 

Punktet kan tages op på et senere BM. 

E  Ny hjemmeside, resume af møde mellem DS, Søren Lunde og HK 

a)       Indhold , ideer , opbygning, funktion 

b)       Budget. Skal godtages for 

hjemmesiden                                                                                                                                              

                                                                           Bilag  6 ( DS,HK) 

Godt møde. Besluttet at der skal laves en ny hjemmeside på en ny platform. Derfor skal hjemmesiden nytænkes 

med at andet udtryk. Patienterne skal kunne søge medlemmerne som en enhed. Ellers skal den være lukket til brug 

for medlemmerne. 



Økonomi: 33.000 kr incl moms for etablering. Ventes finansieret af overskud fra kursuskontoen. 

Driften fortsætter uændret som nu også i forhold til budget som er lagt. 

En ny hjemmeside ventes at kunne præsenteres for bestyrelsen i løbet af det næste halve år. 

  

                  

. 

  

6.     Nyt fra kasseren/ kassemesteren:   Budget for 2017,    Regnskab gennemgås indtil d 

8/12.                                                                                                                                   Bilag 7 , DS 

DS fremlagde sammen med LN regnskab for 2016. Der er en nydelig balance som ligger som budgetteret. 

Efter regnskabet var drøftet deltog LN ikke i det videre møde idet LN efter eget ønske er udtrådt af 

bestyrelsen d 8/12-16. 



DS fremlagde budget for 2017. Man forventer at der er behov for en kontingentstigning på 400 kr til 2300 

kr. Generelt forventes der at man indenfor en kort årrække vil ske en væsentlig reduktion i antallet af 

betalende medlemmer hvorfor man vil se en væsentlig stigning i kontingent. 

    

7.     Nyt fra webmasteren  ( se pkt E) 

       

8.     Evt.: 

  

HJK: Har FAPS gjort overvejelser vedr den kommende PLO forhandlingsrække samt forventet forløb? 

Spørgsmålet stilles på GF til FAPS. 

JD: Der bør ses på om man ikke blot skal have en henvisning. Og speciallægen afgør om der er tale om en 

ny henvisning eller følgende kontrol eller ulimiteret. 
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