
Bestyrelsesmøde DFKO 08 12 17 DFKO  kl 14.30 
 
Mødested:  Søparken 157, Odense   
 
Deltagere: Charlotte Floridon (ordstyrer), Hans Jørgen Knudsen, Danny Svane, Helle Kirkeby, Sanne Aaby, 
John Dræby, Frank Pedersen og Morten Hedegaard (referent). 
 
1: Referatet fra sidste bestyrelsesmøde: godkendes. 
 
2: Nyt fra formanden: 
 
Kort omtale af seneste bestyrelsesmøde i DSOG.  
 
Omtale af seneste debat vedrørende Politikens omtale af Forskning omkring P-piller og risiko. 
 
Der er kommet en henvendelse fra Kræftens Bekræftelse, der ønsker at invitere os som undervisere på 
landsdækkende møder omkring HPV. 
 
Henvendelse fra MSD, som ønsker at indhente at få kenskab til hvorledes der foretages udredning for HPV 
og cervix dysplasi.  
 
Vi er enige om, at vi nu som tidligere overholder reglerne for deklarering af sponsorering fra 
medicinalfirmaer. 
 
CF har talt med Lægeforeningen omkring juridisk bistand til løsning af situationer med ukollegial adfærd 
blandt vores medlemmer. Lægeforeningen kan ikke umiddelbart bistå med juridisk ekspertice og 
vejledning. 
 
CF er med i administrationen af ”Fonden fra Faglig Udvikling” og refererede omkring sagsbehandlingen der. 
 
3: Nyt fra FAPS: Ved John Dræby: 
 
Der har været 2 bestyrelsesmøder.  
 
Vedrørende Utilsigtede Hændelser. Der er indberettet 700 hændelser på 1 år, det er formentlig udtryk for 
an massiv under-rapportering. EKVIS vil følge op på det. 
 
Modernisering: 2 specialer skal moderniseres årligt.  
 
Repræsentantskabsmøder: Marts 2018: Vi lægger datoer på hjemmesiden. 
 
Revision af Standarder: 5 medlemmer, herunder er DFKO repræsenteret (ved MH)  
 
Efteruddannelse: Emnet er drøftet i FAPS. Man ønsker fokus på dette. Mulighederne skal understøttes. De 
afsatte midler forsvinder, hvis de ikke bruges, hvorhen vides ikke. 
 
Paragraf 64 aftale; ansøgning fra DFKO medlem har været drøftet. 
 
Økonomi orientering. 
 



Lægeforeningens struktur projekt: FAPS er tilfredse med den aktuelle struktur.  
 
Ugebrevet A4 har offentliggjort oplysninger om økonomi i speciallæge praksis, dog ikke på nogen 
hensigtsmæssig eller saglig baggrund. 
 
Opfordring til at medlemmer, der ønsker at sælge praksis, tager kontakt til DFKO. 
 
2 spørgsmål om assisterende speciallæger fra CF. 
 
4: Nyt fra DSOG: Ved Frank Pedersen.  
 
Ingen nye oplysninger fra DSOG. 
 
5: Vedrørende Generalforsamlingen:  
 
A: Forslag vedrørende den kommende bestyrelse: 
 
Frank Pedersen stiller sig til disposition som formandskandidat. 
 
DSOG repræsentant: Morten Hedegaard opstiller. 
 
Danny Svane er ikke på valg. 
 
Helle Kirkeby og Charlotte Floridon genopstiller ikke. Der skal vælges 2 nye medlemmer. 
 
Forslag vedrørende vedtægtsændringer: 
 
Ingen forslag til vedtægtsændringer. 
 
B: Fremtidig økonomi i DFKO:  
 
Behov for at der kan kompenseres yderligere, ikke mindst til formanden. 
 
Der var omtalt at formanden bruger mellem 15 og 20 arbejdsdage årligt på formandsarbejde. Vi indstiller at 
formanden honoreres med 150.000 årligt.  
 
C: Forslag til kommende akkreditering. 
 
Skal tilsendes Morten Hedegaard, der deltager som DFKO medlem. 
 
D: Planlægning af nyt fra DFKO før General Forsamlingen i januar. 
 
Kontrol statistik: John fremlægger på GF. 
 
E: Skal DFKO deltage i folkemøde i 2018?  
 
Hans Jørgen Knudsen spurgte omkring det faglige indhold. Hvordan får vi dækningen op? 
John Dræby understregede vigtigheden i at vi har klare retningslinier for vores deltagelse. 
Der var overvejende stemning for at vi stiller op på Folkemødet. 
 



F: Diagnosekodning. Ved Hans Jørgen Knudsen. 
 
EKVIS er usikker på detaljeniveauet. 
I DFKO ønsker vi forløbsdiagnoser.  
Frank Pedersen: Vi bør lægge os op ad sygehusenes fremgangsmåde.  
Hans Jørgen Knudsen: Der er et problem med IT leverandørerne. 
Danny Svane: Hvad er et regionerne ønsker? 
IT systemerne skal ændres, hvem skal betale for det? 
 
6: Nyt fra kasseren. Ved Danny Svane. 
 
Opfordring til at få afsluttet regnskabet.  
Der vil blive udsendt budget for 2018.  
 
7: Nyt fra webmasteren. Fremlagt af Charlotte Floridon. 
 
Udseendet og brugervenligheden blev drøftet. 
 
8: Evt:  
 
Der nedsættes et stående udvalg, der varetager DFKO Facebook siden.  
Fremtidig rollefordeling: 
DSOG rep: Morten. 
FAPS bestyrelse: John, Danny, Tine eller eventuelt Hans Jørgen. 
EBCOC: Alexander 
Hindsgavl: Revisor: Anne Lene Bülow. 
 
Hans Jørgen: FAPS har fremsendt dokument vedrørende MRSA. Ikke relevant for DFKO. 
John: Henviste til muligheden for at anvende Docguide. EMAS kan ses på Youtube. 
 
    / Referent: Morten Hedegaard. 
  



Her vedhæftes John Dræbys referat fra FAPS (som vedrører punkt 3 i ovenstående referat): 

 

To bestyrelsesmøder 6/11 og 1/12 2017, sidste med efterfølgende julemiddag. 

 

UTH  

Endelig havde Styrelsen for Patientsikkerhed henvendt sig til eKVIS for at drøfte indberetning af UTH´er fra 

speciallægepraksis. 700 UTH´er indberettet i 2016. John Dræby tilkendegav, at der kan være tale om en stor 

underrapportering. Bestyrelsen fandt, at det ville være en opgave for speciallægeorganisationerne at arbejde for 

en større indberetning til UTH. Det er et emne, som kan drøftes på FAPS mødet i marts 2018. eKVIS 

sekretariatet vil forsøge at få afdækket, hvordan de enkelte regionerne følger op på indberettede UTH’er. Ane 

Ahm oplyste, at Patientsikkerhedsrådet i Region Hovedstaden laver et fint opfølgningsmateriale.  

 

 

Modernisering. 

 

I den nye overenskomst er det aftalt, at der årligt skal ske modernisering af 2 specialer. Følgende specialer 

moderniseres i nævnte rækkefølge: 

 

1. Diagnostisk radiologi 
2. Ørelægehjælp 
3. Anæstesiologi 
4. Reumatologi 
5. Kirurgi 
6. Ortopædkirurgi 
 

Herudover er der planlagt en økonomiforhandling af laboratorie ydelserne (kapitel 1).  

 

 

Opfølgning fra repræsentantskabsmødet, ny overenskomst og forårs medlemsmøde 

 

Til orientering er her indsat oversigt over forårets regionale medlemsmøder, hvor der vil blive informeret om den 

nye overenskomst. 

 



Oversigt over medlemsmøder i regionerne forår 2018 

Region Dato Sted FU deltagelse 

Nordjylland 5. marts 2018 kl. 17.00 Lægernes Hus i Aalborg NNS/JL 

Hovedstaden 6. marts 2018 16.30-18.30 Frederiksberg Hospital, 

Auditoriet 

NNS/JKC 

Syddanmark 13. marts 2018 17.00 Scandic Kolding NNS/KI 

Midtjylland 14.marts 2018 17.00 Gl. Skovridergaard NNS/JL 

Sjælland 5. april 2018 kl.? Comwell Køge Strand JL/JKC 

 

 

6. Udpegning til arbejdsgruppe vedr. revision af akkrediteringsstandarder 
 

Sagsfremstilling 

Til 2. akkrediteringsrunde skal standarderne revideres. Der skal udpeges 5 praktiserende speciallæger til at sidde i 

arbejdsgruppen. Det vil være en fordel, hvis der udpeges speciallæger, der har været igennem 1. runde af 

akkrediteringen eller i hvert fald har arbejdet med standarderne til 1. runde.  

 

I udpegningen skal sikres en bred sammensætning, således at der er repræsentanter fra kirurgiske, medicinske og 

psykiatriske specialer.  

 

Sekretariatet foreslår, at der udpeges en fra hver af nedenstående grupper:  

 Psykiatri/børne-ungepsykiatri 

 Kirurgi/gynækologi 

 Reumatologi/intern medicin 

 Otologi 

 Dermatologi/oftalmologi 
 

  

 

Der forventes holdt 3-4 møder i gruppen og arbejdet skal være færdigt til 1. juli 2018. 

 



For deltagelse i møder i arbejdsgruppen gives refusion i henhold til eKVIS takst på 1.109 kr. i timen. 
Honoraret gives for deltagelse i møder i tidsrummet kl. 8-17 på hverdage. Der gives honorar både for 
mødetid og transporttid endvidere dækkes transportudgifter. 
 

Drøftelse 

Bestyrelsen udpegede følgende medlemmer af arbejdsgruppen: 

  

Psykiatri/Børne- ungepsykiatri: Jan Jørgensen. 

Kirurgi/gynækologi: John Dræby giver en tilbagemelding vedr. gynækologi i løbet af 14 dage (Morten Hedegaard 

er efterfølgende udpeget). 

Reumatologi/ intern medicin: Jannie Beier. 

Otologi: Peter Tingsgaard. 

Dermatologi/oftalmologi: Ane Ahm. 

 

 

7. Opfølgning på temadrøftelse om efteruddannelse 
 

Sagsfremstilling 

På FAPS’ bestyrelsesmøde den 26. juni 2017 drøftede bestyrelsen efteruddannelse. Efteruddannelse blev drøftet 

som et tema på baggrund af nedenstående: 

 

”På møde i Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis den 2. juni 2017 drøftede fondens bestyrelse, 

hvorledes der kan sættes øget fokus på efteruddannelse med det formål at inspirere speciallæger til at 

efteruddanne sig, samt hvilke strukturelle hindringer, man kan pege på i dag, som mindsker incitamentet til at 

deltage i efteruddannelse. Alle speciallæger har efter overenskomsten ret til refusion for op til 8 dage pr. år. Ingen 

specialer er i nærheden af at anvende det fulde antal dage. 

 

Det blev på bestyrelsesmødet den 26. juni 2017 aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne hver især skulle bringe emnet 

op i speciallægeorganisationen med henblik på at understøtte initiativer om kurser til efteruddannelser samt 

undersøge, hvorfor medlemmerne ikke anvender efteruddannelsesmidler.” 

 

Punktet skulle drøftes igen på et senere bestyrelsesmøde med henblik på at få tilbagemeldinger på, hvorfor 

medlemmerne ikke anvender efteruddannelsesmidlerne. 

 



 
11A.Tillægspunkt. Drøftelse af sag vedr. § 64 aftale om tilladelse til ansættelse af assisterende 

speciallæge i gynækologi med henblik på betjening af kvinder i Tingbjerg, AMNEH sagen 

 

Sagsfremstilling 

 

Regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden er i dialog med regionen om en § 64 aftale vedr. tilladelse til at ansætte 

en assisterende speciallæge i gynækologi i en eksisterende gynækologisk fuldtidspraksis, med henblik på betjening 

af kvinder af anden etnisk herkomst i Tingbjerg.  

 

Regionsbestyrelsen og FAPS’ forhandlingsudvalg, som begge skal godkende § 64 aftalen, er positive over 

aftaleindgåelsen. Det findes hensigtsmæssigt at imødekomme det behov, som regionen ønsker tilgodeset. 

Vurderingen er, at der er tale om en særlig situation.  

 

 

FAPS’ forhandlingsudvalg har besluttet at forelægge sagen til drøftelse i FAPS’ bestyrelse inden forhandlingerne 

med regionen færdiggøres. 

 

Den aftale, som regionen ønsker, vedrører følgende: 

 

 Der gives tilladelse til, at en eksisterende gynækolog med fuldtidsydernummer får tilladelse til at 

ansætte en navngiven kvindelig assisterende speciallæge, som har speciale i gynækologi. 

 Den pågældende assisterende speciallæge er af anden etnisk herkomst, taler arabisk og dansk, og 

vurderes at have særlige forudsætning for at betjene kvinder af anden etnisk herkomst, 

bosiddende i Tingbjerg, som ellers kunne undlade at søge behandling. 

 Den assisterende speciallæge må maksimalt udføre patientbehandling for et samlet 

honorarbeløb på 368.000 kr. om året. Beløbet holdes uden for FAPS’ økonomiske ramme, og 

endvidere uden for den praktiserende speciallæges knækgrænse.  

 Den pågældende assisterende speciallæge har samtidig speciale i almen medicin og skal fra 2018 

drive en almen medicinsk klinik med beliggenhed i Tingbjerg.   

 Der gives tilladelse til at den assisterende speciallæge udfører overenskomstens gynækologiske 

ydelser fra en satellitpraksisadresse, som er hendes klinikadresse i Tingbjerg. 

 Aftalen omfatter patienter fra den assisterende speciallæges almenmedicinske klinik i Tingbjerg. 

 De gynækologiske ydelser skal leveres i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav og 

moderniseringens ydelsesbeskrivelser. 

 Den assisterende speciallæges virke vil blive omfattet af akkreditering. 



 

Drøftelse 

 

Bestyrelsen fandt, at der var tale om et kompliceret set-up. Det er tanken at en alment praktiserende læge skal 

drive selvstændig virksomhed med ydernummer efter PLO-overenskomsten, samtidig med at almenlægen, fra 

egne kliniklokaler, skal udøve virksomhed som ansat assisterende speciallæge for en praktiserende gynækolog 

(som praktiserer fra en anden klinik), og afregne gynækologiske ydelser på dennes ydernummer.   

 

Bestyrelsen fandt, at der med den foreslåede model ville være tale om en uigennemskuelig sammenblanding af 

ydelser i henhold til 2 forskellige overenskomster. Den alment praktiserende læge ville endvidere komme i en 

dobbeltrolle, hvor hun ville skulle henvise til sig selv, hvilket er uhensigtsmæssigt. Der kunne opstå problemer 

med afgrænsning af, hvornår der leveres almenmedicinsk behandling, og hvornår ydelser leveres i henhold til 

speciallægeoverenskomsten.  

  

Endelig gjorde bestyrelsen opmærksom på, der i Region Hovedstaden er jævn geografisk fordeling inden for 

gynækologispecialet, og at der tilbydes tolkede konsultationer til alle etniske grupper.  

 

Forhandlingsudvalget takkede for bestyrelsens input. Forhandlingsudvalget har efterfølgende meddelt Region 

Hovedstaden, at den foreslåede § 64, stk. 2 aftale ikke kunne godkendes.  

 

 

ØKONOMI :  

Oktober 2016 til september 2017, 3. år og sidste i denne økonomiprotokollat periode. 

1. kons + 1,1% og vi skulle opnå mindst 0,29% /Gynækologi + 4,7% 
2. Omsætning + 30,7 mill af en total  omsætning på 3 milliarder , + 1% / Gynækologi – 20 mill, 

(25), - 6,8% (-7,8%), .- 201.000kr per fuldtidskapacitet (250.000kr) 
3. Knæk og ændring i kapaciteter mangler at blive indregnet men forventer tilbagebetaling, 

nedsættelse af honorarer næste år for radiologi (selvstændig tilbagebetaling) og dermatologi, 
fysiurgi, øjen, øre, pædiatri, børnepsykiatri. MEN ikke os – vores – 20 mill kr gør at de ikke skal 
betale så meget tilbage ! 

 

Lægeforeningens strukturprojekt.  Drøftelse med Andreas Rudkjøbing og Bente Lydahl. Profilering af 

lægeforeningen, kommunikation, forståelse for hinandens søjler, arbejde sammen også overenskomst – opgave 

flytning. FAPS vi er meget tilfredse med os selv , fælles bestyrelsesdag med diskussion. 

 



- Virksomsansvarlig, databehandler aftale vente på udspil fra firmaerne, slette efter 10 år – 
Christina kommunikerer med Sundhedstyrelsen. Personale og feks lønberegning. 

- God julefrokost 1/12 med julesange og mad fra Gammel Mønt og god vin fra kælderen. 
 
 


