Referat
DFKO-bestyrelsesmøde
Mandag den 29. juni 2020 kl. 16-1830
Hotel Sinatur Nyborg

Ordstyrer: HJK

Referent: DS

Tilstede: FP, MH, GB, LE, HL, SAL

Afbud: JL



Opfølgning og godkendelse af referater.
Seneste referat er godkendt.



Nyt fra formanden: (FP) Situationen i klinikkerne skønnes at være på fuld drift igen
efter start på Coronakrisen. Enkelte steder fortsat nedsat drift.
Der har ikke været uddelegeret arbejdsopgaver til det gynækologiske speciale fra
sygehusene. LE er udpeget som suppleant for FP som visitator.
Funktionen fungerer fint i de specialer hvor der er behov. Situationen omkring
værnemidler og antiseptica virker ok. Ingen meldinger om mangel pt.
FP beretter fra klinikbesøg med region H i forbindelse med udtræk fra
kontrolstatistik. Der tegner sig et billede af en kompliceret og langvarig gennemgang.
FP beklager en vedvarende generende hetz fra et medlem. Fra GF blev bestyrelsen
opfordret til at undersøge muligheder for eksklusion af medlem. Der skal
vedtægtsændring til ved GF. Dette overvejes.
FP har aftalt med webmaster at honorering fremover udbetales som B-skat.
Der har vist sig en fejl vedrørende målinger på Prolaktin i region Syd. DFKO

medlemmer er blevet bedt om at påtage sig en en væsentlig opgave ifm udredning
og afklaring at problemstillingen. Sagen har trukket lidt ud og er nu løst i forhold til
logistik.


Nyt fra FAPS: (HJK) Der har været afholdt videomøder indtil for nylig. Gynækologien
er lidt nede med 7 arbejdsdage,men det kan udlignes for resten af året. Coronaen
har dermed ikke haft betydelig indflydelse.
Der kommer et nyt gyn 0-ydernummer i region Nord.
Datadeling via Sentinel bliver den nye kvalitetsplatform som forventes indført til
indrapportering i løbet af 1-2 år.
”Min Læge” app er det nye PLO dannede redskab til patientkontakt som FAPS har
tilkøbt til praktiserende speciallæger. Det virker måske ikke så anvendeligt i
gynækologien.
Diagnosekodning er nu indført i alle specialer. Bliver aktuelt ifm Sentinel.
Kvalitetsarbejdet er diskuteret med regionerne. Der tales klynger, PRO og sentinel.
I klyngerne arbejdes med 3-4 årlige møder med 10 – 15 medlemmer.
Der er dannet et overenskomstforberedende udvalg til OK21.



Nyt fra DSOG: (FP)
Årsmødet bliver i oktober. Strategiseminar bliver afhold i august. DSOG forbliver i
EBCOG. NFOG bliver afholdt i juni 21 på Island.
Guideline grupperne har svært ved at rekrutere.



Punkt info.:



Strategiseminar
Vi mødes den 3. september kl 16 i Skagen og slutter den 5. september kl 11.
Tentativt program gennemgået.



Nyt fra kassereren:
Økonomien nyder godt af krisens inaktivitet i foreningsarbejdet.



Nyt fra webmasteren:
Intet nyt



Evt.:
MH beretter om usikkerhed ift hans fremtidige helbredssituation. Bestyrelsen bakker
op om hans fremtidige deltagelse i bestyrelsen og FAPS.

