
 

 

Dagsorden DFKO bestyrelsesmøde  

   Mandag d. 25. november 2019 kl. 17.15 

Hos Sanne, Gl. Strandvej 121, 5500 Middelfart 

 

 

 

Ordstyrer:  DS         Referent:  MH                   Tilstede: Afbud: LS, PL 

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater  

Referatet godkendes med enkelte rettelser. 

2. Nyt fra formanden:  

FP refererede fra FAPS møde i september 2019. Akkreditering vil formentlig afløses 

af klyngedannelse.  

Der er PRO møde (2. møde) i denne uge, processen skrider frem, Sanne Aaby 

og Helle Kirkeby og Lisbeth Eriksen er blandt vores repræsentanter.  

Der er sket 3 praksisovertagelser, 1 i øst og 2 

 i vest.  

Kommende besættelser af bestyrelsesposter. Minimum 3 bestyrelsesposter skal 

besættes.  



Subspecialisering er ”Hot”, hvordan kan vi få unge kolleger ud i vores klinikker?  

Overenskomsten rummer mulighed for subspecialisering. Vi genooptager drøftelsen 

på næste møde. 

3. Nyt fra FAPS :  

HJK orienterer om baggrunden for at baggrunden for at nogle af medlemmerne af 

FAPS-bestyrelsen er trådt ud af bestyrelsen. 

Moderniseringerne er næsten afsluttede, der mangler 2 specialer. Vores speciale 

skal formentlig moderniseres om 7 år.  

Der har været møde med Anders Kühnau og Søren Brostrøm, der kom med bud på 

hvor speciallægepraksis er på vej hen.  

Der er forberedelser til overenskomst 2021 

4. Nyt fra DSOG: 

MH orienterede om aktuelle emner, der rører sig i DSOG. 

5. z 

a) Kommende generalforsamling 
Indkaldelse, emner, bestyrelsens beretning, FAPS’ deltagelse i 
mødet, Indkaldelse på hjemmesiden, hvordan ser bestyrelsen ud 2020 

 hvilke medlemmer er på valg og hvem der genopstiller 
 
Til formandens beretning: 
 Antal møder. 
 DSOG / FAPS / Akkreditering. 
 Arbejder med PRO 
 Folkemødet 
 Fonden til faglig udvikling. 
 Subspecialisering 

   
 
Til Lise: Huske at lave indkaldelse til GF på hjemmesiden. 
 
Jens Hertz har sagt ja til at være ordstyrer til GF. 



 
Akkrediteringsprocessen er foreløbig forløbet fint.  
 
Vedrørende subspecialisering: Skal DFKO være med i ASU og/eller i CAS?  
Vi vurderer at vi foretrækker at sidde i CAS. 
 

 

6. Nyt fra kasseren: 

     Sanne oplyser at økonomien er der styr på. 

7. Nyt fra webmasteren  

      - 

8. Evt. 
a.  Akkrediteringsprocessen – status - FP 

b. Vedr. subspecialisering: Skal vi være repræsenteret i ASU eller kun i CAS – 

FP argumenterer for at vi skal sidde i CAS. 

c. Interview regionsformænd vedr. samarbejdet – HJK (bilag 1) 

HJK: Vores samarbejde med PLO er meget centralt. Tilgængelighed er vigtig. 

d. Folkemødet skal vi deltage? – FP lægger op til at vi deltager igen. 

e. Uddannelse H-forløb – FP (bilag 2a+b) 

Kolposkopi, dysplasi, konus, spiraloplæggelse, vulvalidelser, 

blødningsforstyrrelser, medicinsk ab pro, klimakteriet 

Tidskrav: 2-3 måneder, sammenhængende.  

f. Vedr. henvendelse om opgradering af kolposkopi – FP (bilag 3) 

I DFKO er der en positiv stemning for at medvirke til at lave et kursus i 

kolposkopi.  

g. Kompensation af suppleanter for deltagelse i det regionale FAPS? – SA 

Der er fundet en løsning. 

h. Ida Dunkin og SundhedsTV – PL (bilag 4) 

Udskydes til næste møde. 

i. Henvendelse fra basisgruppen af medicinstuderende med interesse i gyn.-

obst. (GO) vedr. funding. – SA (bilag 5) 

Vi vurderer at dette ligger udenfor vores rammer. 

j.  Kronik i Ugeskriftet - FP 



Eventuelt:  Hjemmesiden blev drøftet, kan den gøres mere levende. 

 

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. 

 

 

To do: 

FP: Formadnsaberetning: Betydningen af at ”gøre os lækre” for PLO. 

 


