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Referat 

 DFKO bestyrelsesmøde  

  Torsdag den 13. september 2018 kl. 17 

Sinatur Hotel Storebælt 

 

Ordstyrer: PL        Referent: HJK                 Tilstede:FP, DS, LS, PL ,JD, MH, SAa, HJK 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater  

Godkendelse af referatet fra BM 19/4-2018 

HJK: rettelse ”ikke” i punkt 3. 

Referatet herefter godkendt. 

Ved fremtidige referater har man 

14 dage frist for indsigelse/rettelser. Regnes fra det tidspunkt referatet udsendes. Herefter er 

det endeligt godkendt.    bilag 1 

2. Nyt fra formanden: (FP) 

 Kontrolstatistikker en generel orientering  

 4 cases fra Region Hovedstaden. Ikke henvendelser fra andre regioner. 

Generelt god forklaring på afvigelserne. Har kunnet støtte medlemmerne i deres svar. 

 

 Subspecialiseringsudvalg input inden sidste 2 møder i gruppen. Vi er med i benign 

gynækologi 

  Næste møde i okt. Sidste afsluttende møde i nov. 



Man er i benign gyn.-gruppen blevet bedt om at øge den videnskabelige del af 

subspecialiseringen. 

Vi vil gerne bruge subspecialiseringen som en løftestang for, at gynækologisk 

speciallægepraksis kan deltage i undervisningen af speciallæger, med ophold i praksis 

indbygget i uddannelsen. 

 

3. Nyt fra FAPS : (JD) 

 Skriftlig beretning fra FAPS´s bestyrelse til inspiration/diskussion 

JD har deltaget i 3 møder i FAPS, 1 møde i sundhedsstyrelsen 

Bilag 2: 

 FAPS’ skriftlige beretning: Ikke noget særligt nyt for DFKO i FAPS. 

Vores Modernisering og økonomien er endelig godkendt og afsluttet her efter 2 år.  

Herfra og til næste modernisering kan der ikke ændres noget. 

Henvisningshotellet bliver i løbet af 2 år erstattet af DNHF Den Nationale Henvisnings 

Formidling. 

Persondataforordningen:  

FAPS holder sig udenfor, idet man ikke mener, man er i stand til at rådgive.  

Medlemmerne må selv søge råd hos advokater og lign. 

Alle kan (bør) deltage i repræsentantskabsmødet. 

Diagnosekodningen:  

Processen er gået lidt i stå. Man afventer Sentinel, der ikke fungerer.  

Nu skal det ikke længere være simpelt. 

Der er håb om, at vi snart kan komme på E-boks (Sophie Løhde som led i af-

bureaukratiseringsprocessen). 

JD efterlyser ideer til ”nye tiltag” i GSP i forhold til det ”nære sundhedsvæsen”. 

Bilag 3: Udvalgsliste FAPS 

Orientering om udvalgene 

 Tre deltagere ved FAPS’ repræsentantskab? Helle Kirkeby, Sanne Aaby og Irina (JD) 

 

4. Nyt fra DSOG: 

 Orientering om Letrozol i relation til stimulation af PCOS (MH) 

ESHRE anbefaling i stedet for Clomifen. Bedre resultater og mindre risiko for gemelli 

graviditeter. 



”Off- label” ordination. MH har ringet til producenten mhp brug til stimulation. 

Firmaet ønsker ikke søge om tilladelse til registrering til brug for stimulation til 

fertilitetsbehandling. 

Lægemiddelstyrelsen vil ikke hjælpe. 

MH vil forsøge med kontakt til Medicinrådet. 

MH vil lave en oversigtsartikel til UFL. DFS(Dansk fertilitets Selskab) arbejder angiveligt 

også på sagen. DFS har nedsat udvalg med MH som deltager. 

 FDA notat vedr. vaginal laserbehandling: Det er drøftet på DSOG møde. FDA notat 

korrigeret på DSOG s hjemmeside. (FP) 

Orientering 

 

5.  Punkt info. 

A    Gennemgang af generalforsamlingen. 

Der bliver brug for nye medlemmer til bestyrelsen (HJK) træder ud. 

Vi spørger lidt rundt om evt interesserede. 

6. Nyt fra kassereren (DS): 

God økonomi, bedre end budgetteret.  

Der bliver ikke kontingentforhøjelse næste år. 

7. Nyt fra webmasteren  

Ikke til stede. Intet nyt. 

8. Evt.: 

 Hysteroskopikurset (FP) 

Der arbejdes i Gynklub regi på et kursus som DSOG skal kunne godkende som 

certificeringskursus. Kopi af tidligere kursus. 

FP vil i første omgang undersøge det reelle behov, før man vil starte processen med at lave et 

kursus. Ved få deltagere anbefaler vi at deltage i et udenlandsk kursus. (London eller 

Barcelona) 

 Orientering og eventuelt beslutning om tegning af en Bestyrelsesansvarsforsikring (HJK) 

Bestyrelsen orienteres om vilkårene for en bestyrelsesansvarsdækning.  

Det vedtages at tegne forsikring hos TRYG forsikring. 

 Vedr. Ekstra regninger fra flere revisorer i forbindelse med FAPS’ Omkostnings- og 

indtjeningsundersøgelsen. (JD) 



Enkelte medlemmer er blevet opkrævet beløb, der er 2-3 gange så store, som det er afsat 

som betaling fra FAPS, for at få regnskabsoplysningerne. 

 Status på kodning i speciallægepraksis (DS) 

Danny orienterede om hvor langt vi er i processen. 

Gynækologerne skal være i pilotprojekt i slutningen af 2018 beg. 2019. 

Der udsendes snart diagnosekodelister. 

Orientering af medlemmerne ved Gyn. klubmødet d. 15/9-18 og skriftligt via Ekvis 

 

 Henvendelse vedr. uregelmæssigheder ved en aftale om salg af praksis (FP) 

Det er en fortrolig henvendelse, som vi ikke kan forholde os til. 

Derfor kan bestyrelsen ikke orienteres om dette punkt. 

Køber opfordres til at henvende sig til FAPS i stedet. 

 

EVT. Der har været kritik fra Hindsgavl styregruppe af at for få DFKO-medlemmer deltager i 

arbejdsgrupperne. 

        Vi må opfordre vores medlemmer til at deltage. 

        Bestyrelsen vil ved kommende bestyrelsesmøde diskutere mulighed for eventuel model for 

økonomisk kompensation til                       medlemmer som deltager i udvalgsarbejder.  

 

     Danny orienterede om vores deltagelse i Folkemødet på Bornholm. 

     Vi var synlige deltagere på mødet, og fik sat aftryk i sundhedsdebatten også ud over HPV-

debatten. 

    Fremtidig deltagelse anbefales, især hvis vi kan blive paneldeltagere. 

        

       

Hesselet d. 15/9 2018  Hans Jørgen Knudsen 
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