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Referat Strategimøde   DFKO   

 d 28 / 10 2017 

 

Til stede :  Charlotte Floridon (CF), Hans Jørgen Knudsen (HJK), John Dræby (JD), Danny Svane 

(DS), Frank Pedersen (FP), Helle Kirkeby (HK), Morten Hedegaard (MH), Sanne Aaby Lorentzen 

(SAL)  

 

Ordstyrer:   DS  

Referent:   HK 

 

1      Kort orientering om satellit-klinik i Tingbjerg ( JD ):  

 Amneh Hawwa og Niels Aggerbæk har via Samarbejdsudvalget  i Reg H  indsendt en 

ansøgning til FAPS om en satellitklinik i Tingbjerg, Reg H under overenskomstaftalen, hvor 

speciallæge i gynækologi og almen medicin Amneh Hawwa ønsker at åbne en klinik som 

assisterende speciallæge hos Niels Aggerbæk . Der vil blive afregnet efter overenskomsten for 

speciallægepraksis i gynækologi fraset et par undtagelser. Der er søgt om en § 64 aftale  og 

ansøgt om 368.000 kr årligt. 

DFKOs bestyrelse har indsendt en protest mod dette, idet vi påstår, at betingelserne for 

opnåelse af 2. assisterende speciallæge ikke er opfyldt hos kollega Niels Aggerbæk. 

Herudover er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke skal tages specielle etniske hensyn i nogen 

områder af Danmark, idet det forråder vores grundlæggende princip om ” Lige sundhed for 

alle”. DFKOs bestyrelse vil foreslå, at Reg Hovedstaden i stedet for udbyder et ekstra 

ydernummer i området, hvis man ikke er af den opfattelse, at kapaciteten i primærsektoren er 

stor nok til at kunne dække borgernes gynækologiske sundhedsbehov. 

 

2 Status i sagen om kontrolstatestik  ( CF ) 

CF fastholder sin beslutning om ikke at ville underskrive erklæringen om tavshedspligt i 

relation til kontrolstatestiksagerne. Således vil DFKOs bestyrelse ikke blive inddraget i 

eventuelle kontrolstatestiksager for praktiserende gynækologer indtil formandsskiftet i januar 

2018 ved generalforsamlingen. Ved den nye overenskomst indtræden fra 1/ 4 2018 vil der 

være pligt til underskrivelse af organisationsformændene. 
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3  Beskrivelse af det enkelte medlems funktion i DFKOs bestyrelse/ associeret medlem af 

bestyrelsen/ suppleanten,  se vedhæftede   

  

Formandens rolle:  

At varetage DFKO-medlemmernes interesser og sikre os som medspiller i sundhedsvæsenet 

mhp indflydelse  

At lede og fordele arbejdet i DFKO-bestyrelsen inkl uddelegering til de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

DFKO bestyrelses møder ,  4 -5 / år 

DSOG bestyrelsesmøder,   x 8 årligt + strategimøde  for DSOG  x 1 årligt = 11 mødedage plus 

forberedelse af de møder.  Indlæg samt beretninger og høringssvar ca 5 dage. 

LVS årsmøde: Formanden afgør relevansen for deltagelse; evt deltager DSOG-repræsentanten. 

FAPS møder: Vinter FAPS (Typisk Nyborg for organisationsformænd 2 dage) Forår FAPS (typisk 

Køge 2 dage), efterårs FAPS (typisk Vejle 2 dage) efterårs FAPS (typisk Middelfart 1 dag) , ialt 7 

dage.  

Besvarer mails fra lægeforeningen, FAPS, industrien, medlemmer der henvender sig.  Der oprettes 

en officiel mail adresse til formanden, hvortil andre i DFKO-bestyrelsen også har adgang. Dette vil 

mindske arbejdspresset på formanden, idet der lettere kan uddelegeres opgaver. 

Pressekontakt:  CF er i kontakt med mange forskellige medier.. 

Deltagelse i GynKlub- møder, 6 dage.  

Varetagelse af kontrolstatistiksager varierer, ca ½ dag om måneden. 

Ad hoc opgaver: Bl.a. frivillig deltagelse i Folkemødet på Bornholm.  

 

Næstformand: 

Skrive ” Nyt fra formand” (Klumme), 4 gange om året, udkast laves til formanden, alle byder ind 

med emner til næstformanden. Lægges på hjemmesiden for DFKO og DSOG. 

Skrive årsberetning, 1 dag, sender udkast til formanden. 

Tovholder for planlægning af mødet ” Nyt fra DFKO ” kl 9 - 10 før gyn.klubmøde. 
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 Sekretær 

Er ansvarlig for Dropbox og lægger bevaringsværdige dokumenter og bilag heri, bl a fra 

mailkorrespondancen mellem bestyrelsesmedlemmerne. Ved hvert årsskifte skal der lægges nye 

mapper ind , ryddes op og evt overføres dokumenter fra det tidligere år. Dropboxen er delt op i  2 

dele:  En ny mappe for hvert år og så de permanente emner som skabeloner til indkaldelser  mv. 

 Sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger rettidigt i samarbejde med 

webmasteren og efterfølgende lægges de godkendte referater til webmasteren mhp offentliggørelse 

på  DFKOs hjemmeside. 

 Byder nynedsatte praktiserende gynækologiske speciallæger velkommen i et velkomstbrev, som vil 

være et standardbrev udgået fra DFKOs bestyrelse og anviser  en mentorgynækolog ved behov. 

Tager referat ved generalforsamlingerne i DFKO; optagelse af referater fra bestyrelsesmøderne går 

på skift. 

Menigt medlem:   

Varetager arbejdet med kvalitetssikring i samarbejde med e-KVIS. 

Kasserer :    

Bestyrer økonomien og budgetter og har adgang til  konti i Lægernes Pensionsbank. 

Sørger for fremlæggelse af budget og regnskab på DFKOs generalforsamling 

Arrangerer lokaler til  gyn.klubmøder . 

 Suppleant:        

Tovholder for strategimøderne, deltager i alle DFKO- bestyrelsesmøder 

 DSOG-repræsentant:   

DSOG repræsentant deltager i DFKO bestyrelses møder samt ad hoc i subspecialiseringsudvalg og 

dimensioneringsudvalg. 

  

Deltager i planlægning af forårs- og efterårsmøde, er DFKOs bindeled til DSOG og deltager i 

DSOG-bestyrelsesmøder x 8 årligt samt i DFKO-bestyrelsesmøderne  4 – 5 x årligt. 

 

FAPS-repræsentant  
 

Indstilles af bestyrelsen i DFKO og vælges af FAPS-bestyrelse 

Varetager DFKOs interesser i FAPS og er bindeled hertil. Deltager  i 10 FAPS bestyrelsesmøder, 

årligt 6-10 udvalgsmøder som FAPS repræsentant (Udvalg til opfølgning af Sundhedsstyrelsens 
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tilsyn, moderniseringsudvalg). Tilknyttet bestyrelsen DFKO uden stemmeret og forventes at deltage 

i DFKO-bestyrelsesmøderne 

 

 

DanskFertilitetsSelskab ( DFS) : Nyt stående udvalg, 1 – 2 personer, som deltager i DFS-møder 

mhp afrapportering  fra årsmøderne. Der kan vælges personer uden for bestyrelsen, hvis ingen i 

bestyrelsen foretager fertilitetsbehandling 

 

Bestyrelsesmedlemmerne  forsøger at få en  plads så vidt det er muligt i andre faglige udvalg, f.eks 

i SST og andre fagpolitiske udvalg som f.eks subspecialiseringsudvalget  og 

specialeplanlægningsudvalg 

 

Webmaster :  

Har administratoradgang til hjemmesiden og sørger for opdateringer  af denne samt oplægning af 

beskeder til medlemmerne og referater fra møder . Webmasteren udpeges af DFKO-bestyrelsen . 

 

  

     

 

 

 

 

4  Visioner for gynækologisk speciallægepraksis ( GSP)  

 

 

   ( fra DSOGs visioner )  

 Kort kommunikationsvej mellem hospital og speciallægepraksis. Kan det bedres? 

- I flere regioner er der problemer med manglende epikriser, og det bør adresseres  til 

sygehusene i de respektive regioner; evt kan der arbejdes på direkte adgang fra 

speciallægepraksis til patienternes sundhedsjournal via Sundhed.dk ( JD vil stille 

forslaget i FAPS)  

-  Telefonlister til den enkelte speciallæge på sygehuset ønskes 

 

 

 Ens patientbehandling i speciallægepraksis og på hospital.  Gør vi det? 
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-DFKO opfatter, at kvaliteten af patientbehandlingen i GPS er meget lig den, som foregår på    

sygehusene. 

-  Ved diagnosekodning vil det i fremtiden være mere tydeligt at definere typen af vores 

konsultationer i GSP. 

 

 Speciallægepraksis er en fast del af specialeplanlægningen. Er vi det? 

-  DFKO er ikke fast del , men på regionalt specialeplan  deltager DFKO  via  SU. 
 

- DFKO vil fortsat gøre sig bemærket og har et ønske om deltagelse i     

specialeplanlægningen 

 

 

5  Hvad ønsker vi? 

 

 Fagligt:  
 
-    At sikre pt bedst mulig behandling. 
-     At tilstræbe klinisk arbejde i hht  guidelines og NKR, MH vil lave  oplæg på  hjemmesiden  
-    At deltage i faglige arbejdsgrupper og kommunikere resultatet ud.  Bestyrelsen skal stå 

 til rådighed for medlemmerne i hht anvendelsen af ydelsesbeskrivelser. 
-    At tydeliggøre adgang til guidelines på DFKO-hjemmeside. 
        Kontrolstatestikken fra regionerne vil afspejle store uregelmæssigheder. 
- At foreslå klyngesamarbejde med gennemgang af case som PLO´erne skal til at gøre det  

(forslag til gynklub. som emne) 
  

 

   I samarbejdet med primærsektoren ? 

 

-  At sørge for, at de lokale PLO er har ”bagom”-telefonnumrene 

             - Evt arrangere møder med  de samarbejdende  plo´ er  

 -  Det tilstæbes, at GSP har daglige tider afsat til akutte patienter. 

  

 

 

   I relation til patienterne ? 

- Der har igen været gennemført en meget fin patienttilfredshedsundersøgelse; der ønskes  

dog mere skriftlig patientinformation om de forskellige behandlingsmetoder. 

       Evt kan der laves POD-casts eller små videoer i de enkelte klinikker også. 

 

 

 

 Fremtidssikring af specialet i GSP 

 

-  Høj faglighed, vi skal altid være klar med nye ydelserog/ eller tilbyde nye behandlinger 

-  Fortsat branding, FACEbook, Instagram  mv 

-  Vi prioriterer omstillingsparathed ,  hurtig omstrukturering. 
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-  Vi ønsker flere ydernumre og bedre økonomi til  sikring heraf 

-  Vi tilstræber at anvende vores 8 efteruddannelsesdage årligt  + 2 dage til  kvalitetsarbejde 

-  Vi ønsker at anvende ERFA-midler til kompetencedage om kvalitetsarbejde. 

       

 

 

 

EVT 

 

Der vil blive nedsat et stående udvalg bestående af DS ; HJK, SAL til definition af hoved-

diagnosegrupper inden for vores speciale, hvilket vil blive præsenteret i ” Nyt fra DFKO-” 

timen før generalforsamlingen lø. d 13 / 1 2018 

 

 

 

DFKO 

Referent Helle Kirkeby 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


