REFERAT
DFKO bestyrelsesmøde
28 september 2017 kl 16.30 - 20.00
29 september 08.30 - 11.00
Hesselet
Nyborg strand

Ordstyre: John Dræby

Referent: Sanne Aaby Lorentzen

Tilstede: Charlotte Floridon (CF), Helle Kirkeby (KH), John Dræby (JD), Hans Jørgen Knudsen (HJK),
Frank H Pedersen (FP), Danny Svane (DS) (29/9), Morten Hedegaard (MH), Sanne Aaby Lorentzen
(SAL).

1. Godkendelse af referat fra DFKO bestyrelsesmøde d. 27/4 2017. Godkendt uden kommentarer.

2. Fra Formanden: Alle organisationsformænd m.u t. af 2 er enige med CF i problematikken omkring
behandling af kontrolstatistik sager (som ikke må diskuteres med andre), der er flere formænd fra
andre organisationer, som har fortrudt de har skrevet under- har følt sig presset til det. JD anfører at
man gerne må diskutere overordnet, men ikke individuelle sager.
CF har extremt travlt, daglige korrespondancer. Ca 2 timers arbejde som formand dagligt, hvilket
svarer til det arbejde der er for DSOG´s formand. Jobbeskrivelse for formanden aftales diskuteret på
strategimødet 28. oktober. CF benytter presserådgiver i sundhedsstyrrelsen? Vi har overhalet
DSOG på FB. HJK (som alle andre) meget imponeret af CF´s måde at få DFKO på landkortet.

3. Fra FAPS (JD) : Stor tilfredshed med Patienttilfredshedundersøgelsen. 37 praksis har dog ikke
deltaget, foreløbeligt har Danske regioner ikke reageret overfor dette.
Ledige ydrenumre rapporteres til FAPS.
JD har forsøgt at få adgang til aktivitetstal for vores speciale m.h.p afdækning af årsager til den
markante indtægtsnedgang som mange har oplevet efter moderniseringen, vi ( det gynækologiske
speciale) ligger fortsat 7,8 % under økonomirammen. Det blev afvist med begrundelse i
konkurrencelovgivningen. JD vil i stedet bede forhandlingsudvalget om at se på tallene.
Alle speciallæger har anvendt 5,2 efteruddannelsesdage, gynækologi som tidl. har været meget
flittige ( 8,0) har kun anvendt 5,0 i 2016. Fonden for faglig udvikling indførte for et par år siden
mulighed for tilskud. Der gøres opmærksom på muligheden for kompensation til Webkurser og
Erfagruppe møder, sidstnævnte hvor 8 medlemmer skal deltage som betingelse for kursusrefusion.
Persondataforordningen træder i kraft den 25 maj 2018, hvilket vil stille store krav til os som
praktiserende speciallæger. FAPS er en forhandlingsorganisation og ikke en brancheforening men har
fundet det hensigtmæssig at hjælpe os, og de har derfor med bistand fra et externt advokatfirma (
Bruun & Hjejle) som lægeforeningen og FAPS har arbejdet sammen med, udarbejdet noget materiale
som man kan lade sig inspirere af.
GynKlubben har Persondataforordningen på som emne til
undervisning i Januar 2018. Advokat Pia Voldmester vil gennemgå regler og forpligtigelser.
Repræsentantskabsmøde 7 oktober 2017, Munkebjerg med præsentation og vedtagelse af
overenskomst.

ny

Sundhedsministeriet og region hovedstaden kan ikke blive enige om fertilitetsbehandling til barn nr 2.
Vi fortsætter derfor som hidtil.
Samarbejdsudvalgsmøde: En journalist har fået udleveret omsætningstal for klinikker med de 10
højeste omsætninger i region syddanmark. Amnee søger 600.000 kr til undersøgelse af indvandre
kvinder. Skal det søges uden for rammen ?
4. Fra DSOG (FP) siden sidst har der været afholdt 3 møder samt strategiseminar på Hesselet i 2 dage.
Der har været behandlet 2 hovedemner, nemlig HPV debatten inkl Folkemødet på Bornholm, samt
debatten om resourcer på fødegangene, herunder om oprettelse af fødeklinikker og stigning i antal af
hjemmefødsler.
Relavant for DFKO har der været drøftet mulighed for at have H-forløb i GSP. Velvilje fra DSOG

bestyrelsen, men fra uddannelsesorganisationen med Jette Led Sørensen som formand har der ikke
været ønske om at fortsætte processen. DSOG formand har bedt om skriftlig redegørelse fra UU
repræsentant vedr. beslutningen.
Der har været holdt møder i subspecialiseringsudvalget for benign gynækologi hvor DFKO har en
repræsentant, FP. Det færdige dokument præsenteres på DSOG subspecialiseringsudvalgsmøde
2/10.
Strategiseminar i DSOG regi blev afholdt 15-16/9 2017. DSOG´s strategidokument blev revideret, ikke
tilføjet nye emner.
CF næste formand i DSOG er Hanne Brix Westergaard er obstetriker. Der afholdes NFOG i Odense
2018.
5. Punkt info
a) JD kan ikke genvælges til FAPS, har siddet i bestyrelsen 6 år til oktober 2018, hvilket er maksimale
funktionstid.
CF på valg, stiller ikke op, vil dog gerne være presseansvarlig og HPV ansvarlig i SST.
ikke op.

HK på valg stiller

FP på valg til DSOG post, ønsker genvalg.
MH på valg, ønsker genvalg.
DS ikke på valg, vil gerne overtage post i FAPS når denne bliver ledig i løbet af 2018.
b) Akupunktur i GSP fortsat ikke muligt at få honorar, kan dog fortages i forbindelse med senere kons.
c) længere diskussion omkring hvornår vi skal acceptere støtte fra industrien. MH foreslår og det
besluttes enstemigt, at det fremover tages op i bestyrelsen, når der skal tage stilling til samarbejde
med industrien.
d) Drøftelse af muligheden for ekslusion af ukollegialt medlem. CF/JD ekslusion kræver
vedtægtændring. Alle enige om at JD kontakter jurister i FAPS om muligheden for
vedtægtændringer, der gør det muligt at exkludere medlemmer som handler ukollegialt.
e) Timen "nyt fra DFKO" planlægges.
f) Der var enighed om at samarbejdet med GynKlubben ønskes styrket, forskellige forslag til dette
blev forelagt gyn klubs bestyrelse dagen efter på fællesmødet (fællesmøde 1-2 x årligt, den ene med

fælles middag).
g) Patientoplevet kvalitetsundersøgelse . Gynækologi ligger bedst af alle specialer, over
landsgennemsnittet. Svageste punkt er: Information om alternative behandlingsmuligheder, men
også her er vi på samme niveau som andre specialer.
h) MH deltager i stedet for Tine Tetzschner, sammen med JD og DS i repræsentantskabsmødet 7/10.
6 Fra Kasseren (DS): Faldende medlemstal som forventet. Budgetet ser ud til at holde fint for i år.
Lægeforeningen har skiftet system, hvilket har medført at der ikke automatisk er indsigt i antallet af
medlemmer. Det aftales at der på BM 8/12 2017 skal diskuteres hvad der skal ske økonomisk i 2018.
7 Fra Webmasteren (HK rep her): 28 medlemmer er på intern diskussionsforum. Det aftales at
Webmasteren inviteres til at informere om den nye hjemmeside på mødet i april 2018 på
Klarskovgaard kl 09.00, januar var ikke en mulighed for ham.
8 Det aftales at Strategiweekenden (istedet for kvalitetsudvikling) skal bruges på definition af nye
bestyrelses- funktonsbeskrivelser /formandens opgaver. Hvor er vi og hvor vil vi gerne være om 5 år.
HK og CF laver oplæg til Strategi mødet den 28/10 kl 10:00 hos SAL Chr. Danningsvej 77, Strib, 5500
Middelfart.
Næste Bestyrelsesmøde hos JD 8/12 2017

REFERENT Sanne Aaby Lorentzen

