Referat fra DFKO bestyrelsesmøde
Sted: Klitgården d 03.09.2020 kl 17

Ordstyrer: FP

Referent: LE

Tilstede: FP, HL, DS, MH, JB, GB, SAL og LE

1. Opfølgning og godkendelse af referater
Referat godkendt uden kommentarer

2. Nyt fra formanden:

FP

Der har været henvendelse fra Hillerød Hospital mhp udlægning af extraopgaver. FP
skulle svare inden for 1 døgn. Der blev lagt vægt på conus, hysteroskopi og aborter,
som tidligere prioriteret. FP oplyser at der endnu ikke kommet nogen på akutlisten.
Vi afventer.
Der er trukket 3 kontrolstatistikker ud, alle på 1,25% reglen.

3. Nyt fra FAPS:

HJK fraværende

MH føler sig frisk og rask til at overtage rollen i FAPS` bestyrelse efter HJK.
MH informerer om at han, som planlagt, vil blive valgt ind i FAPS` bestyrelse 3. okt.
Her efter træder HJK ud af FAPS` bestyrelse for at bliver medlem af
repræsentantskabet. Det aftales at holde planen.

4. Nyt fra DSOG:

MH & FP

Referere fra sidste strategiseminar DSOG, hvor der var var ca 40 deltagere.
Der blev lavet 5 grupper. FP og MH deltog i 2 emner, subspecialisering og
uddannelse, hvor vi prøver at få indflydelse. Vi mener at vi er en vigtig brik i
videreuddannelsen af yngre gynækologer. Der var tale om at øge antallet af
kursusstillinger i de specialer der var mest søgning til, bla gyn.obst. hvor der var talt
om at øge med 14 stillinger pr. år. Vi mener at vi er en vigtig medspiller og arbejder
på at få indflydelse.
Der blev talt om subspecialisering inden for bla fertilitet og føtalmedicin, hvor vi
kunne tænkes at have indflydelse/spille en rolle.
Der blev talt om at subspecialisering kunne være et skridt mod expertuddannelsen.
FP informerede yderligere omkring strategiseminariet i DSOG-regi hvor en anden
gruppes emne var trivsel. Der blev bla diskuteret hvordan man kunne holde på de
erfarne speciallægerne, så de ikke søgte ud i SP.
Endvidere var forskning et emne. Vi har vores ”forskningsfond” hvor der ca. er 6
ansøger pr år, ensbetydende med rimelig aktivitet i GSP.
De emner der fremadrettet vil være fokus på i DSOG-regi er Trivsel, uddannelse,
subspecialisering, forskning og guidelinearbejde.
Hvad kan vi gøre for at facilitere opgaverne i GSP. En mulighed kunne være et ½
års fokuseret ophold i subspecialiseringsuddannelsen. Se på hvordan de gør i
andre specialer, hvor der er velfungerende forløb i SP under hoveduddannelsen.
Alliere os med FYGO og evt Søren Brostrøm. Vi skal gøre os mere synlige i DSOGregi bla ved at forsøge at få en fra GSP ind i uddannelsesudvalget. Der arbejdes
videre på at få uddannelsesforløb ud i GSP.

5. Nyt fra kasseren

SAL

Intet nyt. Der er ikke sket noget hen over sommeren.
6. Evt.:

Regler for bestyrelsesmøder i DFKO:



Stk.10. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det,
såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.



Referatet fra et bestyrelsesmøde skal ligge i Dropbox til godkendelse senest 1 uge efter det
afholdte møde.



Referatet skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde.



Det godkendte referat skal godkendes af bestyrelsen og lægges i Dropbox i PDF-format og
sendes til webmasteren mhp offentliggørelse på DFKOs hjemmeside.



Forslag til kommende bestyrelsesmøder sendes til sekretæren , som lægger det i Dropbox



Det tilstræbes, at en dagsorden til et bestyrelsesmøde lægges i Dropbox senest 1 uge før
mødet skal afholdes.

