
Referat bestyrelsesmøde DFKO den 30/11-2018 på Hotel Sinatur 
 
Til stede: Frank Pedersen, Hans Jørgen Knudsen, Lise Schleiss, Danny 
Svane, Sanne Aaby, Morten Hedegaard, John Dræby, Pernille Lassen 
 
Ordstyrer LS og referent PL 
 

1. Opfølgning og godkendelse af referat: 
Ingen kommentarer. Referatet godkendt. 

 
2. Nyt fra formanden (FP): 

Rekonstruktion af hymen: DSOG er i en høringsfase omkring dette. 
Holdningen er, at man ikke vil anbefale et forbud, men tilbyde kvinderne 
rådgivning i et tværfagligt team. Det skal være et gratis tilbud. DFKO er 
ikke blevet hørt. 

 
Kontrolstatistik:  FP er blevet kontaktet af FAPS med henblik på 
yderligere undersøgelse af en specifik klinik efter afvigelser i 
kontrolstatistik. Der kommer to fra regionen, en jurist fra FAPS og FP.  
Dato endnu ikke fastsat. 
 
3. Nyt fra FAPS (HJK): 
 
Problematikken omkring FAPS’s  synlighed blev diskuteret. FAPS har 
traditionelt levet en stille eksistens, men måske er prisen, at politikerne 
ikke i tilstrækkelig omfang er klar over, hvor meget billigere procedurer 
kan gøres i speciallægepraksis sammenlignet med hospitalet. 
 
Strategidag: Fællesdag for PLO, YL, FAS og FAPS. FAPS var fint på banen 
og er mere på dagsordenen end tidligere. 
 
HJK to nye poster; - valgt ind i SAK udvalget og rekrutteringsudvalget.  
 
Mentorordningen vil blive nærmere planlagt til næste møde. 
 

4. Nyt fra DSOG (MH) 
Dimensionering: Bestyrelsen har haft en bekymring for rekruttering af 
speciallæger i fremtiden, ikke mindst på baggrund af beslutningen om 
etableringen af et nyt fødested. Der er planer om arrangering af et møde 
med Sophie Hæstorp Andersen i januar.  
Evaluering af FIGO, efterårsmødet: Der var betydelig færre af vores 
medlemmer til efterårsmødet end vanligt, måske fordi det lå lige efter 
FIGO mødet. Alternativt var temaet ikke tilstrækkeligt relevant. 
 

5. Evt. info: 
a) Kommende generalforsamling den 12. januar: Punkterne gennemgåes. 
Indkaldelsen skal være ude på website mindst 4 uger før. 
Formandsberetningen rundsendes inden mødet. SA og DS er på valg og 



genopstiller begge. HJK overtager JD’s plads som associeret medlem FAPS, 
hvorved HJK’s plads i bestyrelsen bliver ledig. Der er to interesserede 
opstillere. Dette skal dog konfirmeres inden mødet. SA har accepteret at 
blive ny kasserer. Bestyrelsen mødes kl. 17 dagen inden mødet og 
gennemgår punkterne . 
b) PRO (FP): Der skal findes 3-4 speciallæger, der kan indgå i en 
projektgruppe, der kan være med til at implementere PRO i 
speciallægepraksis. Vi kan tilbyde, at eKVIS får et 15 minutters indlæg i 
forbindelse med vores møde i januar for at rekruttere interesserede 
læger. Frank vil kontakte eKVIS. 
c) Subspecialiseringsudvalg (FP): Yngre læger kan i forbindelse med en 
subspecialieringsuddannelse få et ophold i speciallægepraksis, således at 
praksis indgår på lige fod med sygehusafdelingerne. På mødet var der 
diskussion om omfanget af en evt. skriftlig opgave. Man opnåede enighed 
om at følge kravet indenfor onkogynækologisk subspeciale for alle andre 
subspecialer. Det er uklart, hvem der skal stå for økonomien, og hvem der 
skal evaluere opholdet.  Dette vil blive diskuteret med LOGO. Det 
forventes, at der foreligger en plan til forårsmødet. 
d) Diagnosekodning (DS): Intet rigtigt nyt. Det er en langsommelig proces 
at få systemhusene til at udvikle platformen. Der er lang latenstid på 
respons fra eKVIS. 
e) Status NKR: (DS) Dysplasi-guidelinen om udredning af kvinder over 60 
år er snart færdig.  Der er fundet 12 patienter fra speciallægepraksis til 
interview. 
f) Opfølgning vedrørende fertilitetsbehandling i GSP, region H (MH):  Der 
er udarbejdet en note til Regionsrådet.  Punktet er endnu ikke blevet 
behandlet.  
 

6. Nyt fra kasseren (DS):  Vi har en god økonomi.  Der er overskud, og vi har 
ikke mistet så mange medlemmer som forventet.  Der forventes ikke 
kontingentforhøjelse.  
 

7. Nyt fra webmasteren (SL): Ikke til stede. 
 

8. Evt.:  
a) Fertilitetsklinikker, grænsen mellem privat og ydernummer: Det er 

foreslået fra et af medlemmerne, at punktet sættes til debat under evt. 
på dagsordenen.  Dette har vi besluttet at sige ja til. 

b) Hysteroskopikursus, igen: FP vil forelægge for Hanne Westergaard, at 
de to hysteroskopikongresser i Wien og Barcelona godkendes til 
certificering. 

c) Håndtering af referater, to do liste:  Ingen yderligere kommentarer. 
d) Modernisering af ydelser: Der er næste gang modernisering om to et 

halvt år. Det er foreslået at nedsætte et ad-hoc udvalg, der allerede nu 
kan arbejde med forslag til nye ydelser, for eksempel hysteroskopi.  
Dette vil blive annonceret til generalforsamlingen. Interesserede kan 
melde sig til LS. 

e) Diskussion vedrørende DFKO deltagelse i Folkemødet 2019 (HJK): Det 
er vigtigt, at planlægningen foregår i god tid, og at det inkorporeres i 



budgettet. Vi bliver ikke inviteret til diskussionerne, med mindre vi er 
proaktive og selv gør en aktiv indsats. Mulige budskaber er diskuteret. 
FP, DS og MH er interesserede.  

 
 
  


