Referat fra ZOOM-møde i DFKO’s Bestyrelse 23.03.2020.
Deltagere: Frank, Hans Jørgen, Sanne, Henrik, Danny, Morten, Lisbeth, Gitte
Frank gav status på situationen i forhandlingen med Regionerne om aftale af
henvisning til speciallægepraksis fra sygehusene:
Der kan kun ses patienter på de ydelser vi kan kode i forvejen. Tillægskode
kan blive en løsning således, at det kan ses at patienten er kommet udenom,
som en del af akut-beredskabet. Fornemmer stor velvilje hos Regionen med
mulighed for udvidelse. Vores tiltag bliver givetvis godkendt af Regionerne.
Ikke klart endnu hvordan det skal koordineres.
Frank har videresendt de tilmeldte klinikker, deres kompetencer samt bagomnumre til FAPS, der har den samlede liste.
Lisbeth problematiserer følgende ud fra betragtningen, at det er vigtigt med
gennemsigtigheden og, at der bliver en retfærdig/ligelig fordeling mellem de
tilmeldte speciallægepraksis.
- Bliver listerne sendt til de respektive afdelingsledelser? eller
- Er det patienterne der selv skal kontakte speciallægen mhp. tid? eller
- Bliver der henvist direkte til en bestemt speciallæge? eller
- Kommer der til at være en "central visitation", som fungere på samme
måde, som når man ikke kan overholde behandlingsgarantien?
Lisbeth fortæller om Region Hovedstadens og Region Sjællands udfordring
med Sundhedsplatformen (SP):
SP er problemet lige nu, for at sygehusene kan henvise til os. Der skal oprettes
en ’genvej’ før de kan sendes til speciallægepraksis. Ellers kan det ikke
registreres og dermed ikke lade sig gøre rent teknisk at yde.
Diskussion frem og tilbage om, hvordan visitationen bedst løses. Enes om at
afvente til der foreligger en aftale/yderligere fra FAPS.
Der er mangel på håndsprit/sprit og handsker. Regionen foreslår, at vi blot
vasker hænder, hvis sprit mangler i praksis. Men vi kan IKKE holde vores
klinikker åbne og samtidig overholde retningslinjerne fra myndighederne
uden at have ovenstående.
Morten sender fællesmail til alle (og der meldes KUN tilbage hertil) for at vi
kan vurdere, hvorvidt vi er ved at udgå for handsker og sprit. Sagen skal rejses

for FAPS for at lægge pres på myndighederne, der p.t. kun tillader salg fra
producenterne til sygehuse.
Overordnet: Det forventes at epidemien er på sit højeste fra 20.04 og frem i
maj 2020. For at vi kan tilbyde vores hjælp til sygehusene og samfundet
generelt har også vi et behov for værnemidler.
Vi skal forsøge at tænke fremad i forhold til, hvad kan vi evt. forudse af
problemstillinger og hvorledes kan vi bidrage til at løse disse udfordringer.
Dialog mellem DSAM og DFKO mhp. afklaring af hvilke patienter der skal
henvises til gynækolog. Konsultation i almen praksis vil under
Coronaepidemien for manges vedkommende foregår pr. telefon, hvilket
yderligere vanskeliggøre korrekt afklaring af ’kritisk tilstand’ fra tilstand, der
kan vente og dermed udskydes. Derfor anbefaler vi at patienterne henvises,
og at vi i speciallægepraksis foretager visitationen.
Som et minimum bør alle patienter med følgende problemstilling henvises til
gynækolog:
Terminsbestemmelse af tidlig graviditet
Tidlige graviditetskomplikationer
Abort
Alm. celleprøve (SMEAR)
Udredning for celleforandringer
Blødning ved samleje
Smerter i underlivet
Mistanke om infektion
Blødningsforstyrrelser (kan påvirke blodprocent)
Blødning efter overgangsalderen
Vulvagener (specielt hos ældre)
Generelt mistanke om gynækologisk kræft
Spiraler, hvor anden prævention ikke er brugbar for at undgå uønskede
graviditeter
Frank melder til FAPS: DFKO indstiller Helle Kirkeby til repræsentantskabet og
Morten Hedegaard til bestyrelsen.
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