
 

 

Referat DFKO bestyrelsesmøde  

   25. april 2019 kl. 17 

Hotel Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg  

 

 

Ordstyrer:  HL         Referent:     DS                Tilstede:  Frank Pedersen (FP), Sanne Aaby Lorentzen (SAA), 

Morten Hedegaard (MH), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Lise Schleiss (LS), Pernille Lassen (PL), Henrik 

Lajer (HL), Danny Svane (DS) 

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater  

Referat fra BM (10/1-19) og konstituerende GF (12/1-19) blev godkendt 

2. Nyt fra formanden:  

FP orienterede fra DSOG’s forårsmøde. Der er kommet 7 gynækologiske 

ansøgninger til fonden for faglig udvikling som skal vurderes. 

3. Nyt fra FAPS :  

HJK. Se sidst i referatet. 

4. Nyt fra DSOG: 

MH orienterede fra DSOG’s GF og BM’er. Et projekt med online fornyelse af 

recepter på p-piller (Practio) har DSOG valgt ikke at støtte. MH orienterede fra 

verserende sager fra Reg H vedrørende fejl i sædanalysefortolkning, samt fejl i 

Østradiol reference intervaller.  



5. Punkt info. 

Status på kontrolstatistikker – FP orienterede fra verserende sag (anonymt) 

angående overskridelse af ydelse (> 25%). FP har deltaget sammen med rep fra 

FAPS. Processen som helhed virkede acceptabel. 

Status på Folkemødet - FP/MH. DFKO har arrangeret en paneldebat lørdag den 

15/6 kl 14-15, hvor gynækologisk speciallægepraksis bliver debatteret i relation til 

kvalitet, økonomi og fremtid. Der bliver deltagelse fra politiker, økonom, bruger og 

DFKO. 

6. Nyt fra kasseren: 

SAA er kommet fint fra start. 

7. Nyt fra webmasteren  

      IP. Intet nyt 

8. Evt.: 

a. Hvordan kommer vi videre med PRO?. FP orienterer. 

E-kvis finjusterer modellen og vi skal iværksætte projektklinikker. Blandt PRO 

emner er konisation fundet velegnet blandt medlemmerne. Arbejdsgruppen 

består af: FP, Helle Kirkeby, Gitte Bennich, og Lisbeth Eriksen  

b. Hysteroskopikurset. Medlemmer deltager i kurser i udlandet. 

c. Valg til Fagligt Udvalg under FAPS. 2 som genopstiller. Vi venter med at 

foreslå kandidatur. 

d. Hvordan skal vi, i DFKO, forholde os til henvendelser fra sygehusene vedr. 

udflytning af opgaver. LS berettede om sag fra region Sjælland. Vi ønsker 

generelt ikke at overtage opgaver fra sgh uden at der følger økonomi med.  



e. Håndtering af EKVIS' manglende kompensation til ydernumre, som har 

gennemgået akkreditering – FAPS’ tilbagemelding – HJK berettede. 

f. Generel diskussion om, hvornår der ydes kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse.  

g. MH savner visioner for DFKO. Foreslår evt klinisk professorat. FAPS fond? 

Stategiseminar senere på året.   

 

FAPS Nyt.  

Diagnosekodegruppen i DFKO 

 E-kvis har ønsket møde med gruppen. HJK mødes med E-kvis 13/5 på vegne af gruppen. 

Sentinel er en af flere mulige platforme for at samle diagnosekodedata, men det er uklart et stykke 

ud i fremtiden hvad der kommer til at ske. 

Foreløbig ser vi på de erfaringer de enkelte klinikker har med diagnosekodningen. 

Et enkelt medlem af DFKO, har oplevet ikke at få kompensationen efter 1.akkreditering. 

Problemet er af klinikken er akkrediteret 1. gang under tidligere ejer. IKAS har sendt ”standard” brev 

vedrørende akkreditering. 

Der har kun i overenskomsten været afsat økonomi til en akkreditering så pr. klinik, så der er 

simpelthen ingen penge til kompensation, selv om det er blevet lovet i det brev IKAS har udsendt. 

FAPS kan intet gøre i den sammenhæng. Fejlen ligger hos IKAS. 

FAPS bestyrelsesformandsskab og sekretariatet her været meget optaget af at mødes med 

politikere og embedsmænd for at forklare og sikre FAPS en plads i det fremtidige nære 

sundhedsvæsen. Både i forhold til regeringens præsentation af Sundhedsreformen og 

Socialdemokratiets udspil desangående. 

Det er bestyrelsens holdning, at vi skal være synlige, samarbejdsvillige, og udvise parathed til at 

diskutere vore aktuelle og fremtidige rolle i ”det nære sundhedsvæsen”. 

Vi er overbevist om at vi er ”det bedste bud” på speciallægebehandling ”borgernært”. 

I den sammenhæng også ”åbenhed” og serviceparathed over for vore samarbejdspartnere i PLO 

vigtigt. 



PLO er dem der ”ikke skal kunne undvære” os, så vi naturligt bliver inddraget i fremtidige løsninger 

på ”det nære sundhedsvæsen” 

Det foreslås at man har en telefon åben for PLO-kollegerne, så de kan få fat i os for spørgsmål.  

Det foreslås også, at man har daglige akuttider som en service for PLO-kollegerne. 

Økonomiopfølgning:  

Samlet set har speciallægepraksis i perioden ligget lidt over aktiviteten i forhold til økonomi 

protokollatet. Gyn. har ligget lige under. 

Arbejdsgrupperne under FAPS: 

IT-udvalget: 

 Har haft travlt med at se på forskellige IT-platforme som løsninger til fremtidige muligheder 

dataopsamling og deling for eksempelvis at kunne levere data til ”Sundhed dk”. 

SAK kurserne: 

 Arbejdsgruppen har arbejdet med at opdatere og forbedre kurserne, som dog har meget positive 

evalueringer. 

Der arbejdes med at udarbejde nye spændende kurser. 

E-kvis: 

 Arbejdet med at udarbejde et helt nyt akkrediteringssystem er startet. 

2. runde af akkreditering starter i efteråret og er den sidste akkreditering efter den eksisterende 

model. 

FAPS bestyrelsen har været optaget af at færdiggøre moderniseringer i flere specialer. Forløbene 

har været uden nævneværdige problemer. 

Bestyrelsen har diskuteret transparens i forbindelse med offentliggørelse af klinikkernes fremtidige 

survey rapporter på IKAS hjemmeside. 

Det blev besluttet, at de endelige rapporter bliver tilgængelige på IKAS hjemmeside og så er 

klinikkerne ikke forpligtet til selv at sørge for offentliggørelse af egne rapporter. 

 


