
REFERAT  

DFKO-bestyrelsesmøde  

  Torsdag den 23.april 2020 kl. 20 

Zoom møde 

 

 

Ordstyrer:   FP        Referent:    HJK           

Tilstede: Frank P, Henrik L, Sanne L, Gitte B, Lisbeth E, Hans Jørgen K, og Danny Svane. 

 

Formanden orienterede inden dagsordenen om at Danny Svane indtil videre er trådt ind i bestyrelsen som 

”vikar” for Morten Hedegaard så længe han er sygemeldt. 

Taget til efterretning og bifaldes af hele bestyrelsen. 

 

 Opfølgning og godkendelse af referater. 

Referatet fra sidste møde godkendt ingen rettelser eller opfølgning 

 Nyt fra formanden:  

Orientering om Akutliste/FAPS inkl mødet 23.04.20: 
 
Status på Covid akutlisten er at gynækologi ikke har fået henvist nogen patienter fra 
hospitalerne. 
Der er d. 22/4 henvist 30 patienter fra Regions Syd til fællesvisitationen (Øre næse 
hals). 
Der er formentlig flere på vej, idet der er varslet nogen kirurgiske patienter. 

 
Min læge app: 
 
Mange læger i speciallægepraksis og mange patienter har down loaded ”Min læge 
app`en” og nogen specialer er begyndt med videokonsultationer. 
FAPS opfordrer til at man gør dette. 
Bestyrelsen vurderer ikke at App`en kan få den store plads i gynækologiske 
konsultationer. 

 
 
 



Værnemidler status: 
 
Der er udsendt gratis værnemidler til alle speciallægepraksis. 
Den gratis pakke har været af meget svingende indhold og har ikke bidraget meget til 
vores behov for værnemidler. 
Vigtigst er den principielle betydning i at Speciallægepraksis nu anerkendes at have 
brug for værnemidler og vi derfor også vil blive prioriteret i en situation med mangel på 
værnemidler. 
Aktuelt vurderes det ikke, at der bliver mangel på værnemidler, i det omfang der aktuelt 
vurderes at vi får brug. 
 

 Nyt fra FAPS:  

Endelige opgørelse af Økonomirammen for den samlede omsætning i 

speciallægepraksis for 9 måneders perioden fra apr. til dec. 2019, viser balance lige 

under rammen for samlede omsætning i. Der bliver derfor intet tilbagebetalingskrav. 

Mangler endelig godkendelse inden offentliggørelse. 

Fremover vil rammen følge kalenderåret. 

Kvalitetssikringsarbejdet: Der arbejdes på en model lignende PLO`s 

klyngesamarbejde. 

I FAPS regi vil man se på mulighederne for at udnytte allerede eksisterende ”faglige 

netværk”. 

Akutte henvisninger: 

Hvis man får henvendelse fra patienter der er ”henviste” fra hospitalerne af andre 

”kanaler” en via Koordinatoren (Frank), skal man rette henvendelse til Pia Winsløv i 

FAPS. Denne vil så prøve at ”rede trådene ud”. 

 

 Nyt fra DSOG: 

 Det oplyses at der er oparbejdet en ”uddannelsespukkel”, idet de yngre læger under 

uddannelse har været udlånt til Coronaafsnit igennem længere tid, og de derfor ikke 

har kunnet få den uddannelse i gynækologi, som de skulle have. 



 Frank har tilbudt at speciallægepraksis kunne deltage i den manglende 

undervisning. 

Gravide og Covid -19. Der har været få og ingen alvorligt syge. 

Dsog`s forårsmøde og generalforsamling er pga Coronasituationen flyttet til efteråret 

og lagt sammen med efterårsmødet. Tidspunktet bliver 8-9/10 - 20.  

Sted og nærmere program er endnu ikke aftalt 

 

 Punkt info.: 
Intet under dette punkt 
 

 Nyt fra kassereren: 

Intet under dette punkt 

 Nyt fra webmasteren: 

Intet under dette punkt 

 Evt.:  

Flere har haft problemer med aflysninger af akkrediteringen med ret kort varsel, og 

det er gentaget her under Coronakrisen. Flere har lidt indtægtstab pga af aflyste 

programmer. 

Meget utilfredsstillende for de pågældende som opfordres til at tage kontakt til IKAS 

direktøren og beklage deres 

nød med henblik på at få akkrediteringen overstået hurtigt og undgå nye aflysninger. 

 

 Strategiseminar plan for program. 
Der arbejdes videre med plan om strategiseminar for bestyrelsen i Skagen 3.-5. sep. 
2020. 
 

 Drøftelse vedr bestyrelsens arbejde evt udfordringer frem til næste 
generalforsamling. 
 



Danny vikarierer for Morten i bestyrelsen og DSOG`s bestyrelse under dennes 
sygefravær så længe det er nødvendigt og indtil Morten er klar til at komme tilbage. 
 
NÆSTE MØDE: tirsdag d. 14/4-20 Kl. 20.00 på Zoom.   Frank indkalder 

 
 

 opfølgning på generalforsamling 2020-to do: 
 

 1.     Eventuelt: Lisbeth Eriksen foreslog at bestyrelsen skulle overveje om EBCOG 

repræsentationen stadig er relevant for DFKO, og at man efter en debat ved næste 

generalforsamling skal stemme om eventuel udmeldelse. 

 

Det aftales at Frank vil tage kontakt til Alexander Laschke for at høre om dennes vurdering 

af relevansen af vores fortsatte deltagelse i EBCOC samarbejdet. 

Konklusionen og eventuelt en anbefaling planlægges fremlagt på næste generalforsamling i 

januar 2021  

 

 Der blev efterlyst mere gennemsigtighed i hvilke aftaler der er i forhold til 

vedligeholdelsen af DFKO-hjemmesiden. Specielt i forhold til korrekt 

regnskabsføring. 

 

Det blev besluttet at Frank retter henvendelse til Søren vedrørende en ny aftale om 

den fremtidige drift af hjemmesiden og økonomien omkring driften. 

  

 Bestyrelsen fik gentagne opfordringer til at undersøge mulighederne for eksklusion 

af medlemmer, der eventuelt vedvarende optræder illoyalt. 

 

Frank har haft kontakt til FAPS`s jurister, som vurderer at der ikke er mulighed for 

eksklusion af medlemmer, da der ikke findes nogen omtale af dette i vedtægterne. 

En eventuel eksklusion af et medlem og betingelserne for dette skal derfor først 

beskrives og vedtages som vedtægtsændring på en kommende generalforsamling 

 

 

 Referent Hans Jørgen Knudsen 

 Norsminde 23/4 2020 
 

 

 


