
 

 

Referat ordinær generalforsamling DFKO 

  Lørdag den 12. januar 2019 

 Marienlyst Strandhotel 

Carsten Henriques modtager valg som dirigent og konkluderer, at GF er rettidig indkaldt, og 

forsamlingen er beslutningsdygtig. Der er indkommet et forslag til behandling på GF. 

Referent: Lise Schleiss 

1. Formandens beretning v/ Frank Pedersen: Se denne. Beretningen godkendes af 

forsamlingen. 

 

2. FAPS’ formandskab v/ næstformand i FAPS Niels Henrik Nielsen: 

FAPS repræsenterer knapt 1000 speciallæger, 25 specialer, og pr. år 4,5 mio. 

konsultationer, 2,3 mio. behandlingsforløb, 1,8 mio. unikke patienter og 3,4 mia. kr. i 

omsætning. 

 Hvad arbejder FAPS med:  

FAPS arbejder løbende for at styrke speciallægepraksis 

FAPS har 2 kerneopgaver: 1. Forhandle med Danske Regioner og de enkelte 

regioner, og 2. Repræsenterer medlemmernes interesser overfor de politiske 

beslutningstagere og ledende embedsfolk. 

Den kommende sundhedsreforms indhold afventes og ikke mindst 

speciallægepraksis plads i sundhedsreformen. FAPS’ formand gør sit for at gøre 

interessenterne opmærksom på speciallægepraksis. 

Specialespecifikke moderniseringer. Siden OK 2014 er 9 specialer blevet 

moderniseret. 

 Hvad gør FAPS for sine medlemmer: FAPS’ medlemmer rådgives om: tolkning af OK 

og de specialespecifikke OK, sundhedsjuridiske spørgsmål, tilbagebetalingskrav fra 

regionen, serviceklager, sygemelding og psykologsamtaler. 

FAPS’ medlemmer ydes kompensation ved sygdom (sygefonden), refusion for tabt 

arbejdsfortjeneste for 8 kursusdage årligt.  

Der er kursustilbud (kendt som SAK-kurser) indenfor praksiskøb, administration, 

ledelse og praksissalg.  



Der kan søges om støtte til forskningsprojekter og kvalitetsudviklingsprojekter i 

Fonden for Faglig Udvikling. 

 Den nye OK: Der er aftalt ny akkrediteringsrunde, som skal sikre forankring af 

metoder fra 1. runde. EKVIS og speciallægeorganisationerne samarbejder fortsat 

om data- og kvalitetsarbejdet. 

 FAPS’ prioriteringer: FAPS forhandlingsindsats er essentiel for at forny og dermed 

bevar sektoren. FAPS rådgiver medlemmerne i deres virke som læge men ikke i 

personalerelaterede spørgsmål. 

Der rejses spørgsmål til NHN vedr. opkøbene af praksisklinikker, hvor kapitalfonde 

ligger bag. NHN opfordrer til, at DFKO-medlemmer henvender sig til FAPS’ sekretariat. 

3. Beretninger fra udvalg: 

 FAPS’ bestyrelse v/ John Dræby og Hans Jøren Knudsen. 

 DSOG’s bestyrelse v/ Morten Hedegaard. 

 Hindsgavl styregruppe v/ Jeanette Bing Lauritzen. 

 UEMS/EBCOG: Alexander Laschke har forfald og har fremsendt beretning (lægges på 

hjemmesiden). 

 Efteruddannelsesudvalget v/ Lisbeth Eriksen: Er ikke tilstede. 

 Kollegiale netværk ved patientklager v/ Astrid Petersen, Agnete Vedsted, John Dræby 

(sidstnævnte udtræder). 

 Kongresudvalg v/ Morten Ring.  

 

4. Indkomne forslag: Birgit Arentoft har fremsendt forslag, om at DFKO fremover holder 

Generalforsamlingen i Kbh. eller vest for Kbh. af hensyn til medlemmer, der bor vest for 

Storebælt. 

Hans Jørgen Knudsen kommenterer: Det har været en fordel at lægge GF sammen med 

gyn. klubbens møder. Hvis GF lægges separat er bekymringen, at der ikke er så mange 

medlemmer, der møder op til GF samt, at medlemmer fra vest rejse to gange.  

Der opfordres til at gyn. klubben og DFKO’s bestyrelse så vidt muligt tænker over den 

geografiske beliggenhed, når årets første gyn. klub møde planlægges. Efter 

kommentarerne trækker Birgit Arentoft sit forslag. 

5. Det reviderede regnskab for 2018 v/ kasserer Danny Svane:  

Regnskabet gennemgås og godkendes herefter af forsamlingen.  

 

6. Valg til bestyrelsen:  

Der er 3 ledige pladser: 

Danny Svane genvælges 

Sanny Aaby genvælges 

Henrik Lajer vælges som suppleant 

 



7. Repræsentanter i diverse udvalg: 

Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til at opstille til FAPS' repræsentantskab, heraf 

1 til at opstille til FAPS' bestyrelse: 

Hans Jørgen Knudsen har overtaget bestyrelsesplads efter John 

Dræby 

Helle Kirkeby   Ikke på valg 

Danny Svane   Ikke på valg 

Hindsgavl styregruppe:  Jeanette Lauritzen Ikke på valg 

UEMS/ EBCOG: Alexander Laschke           Ikke på valg 

Efteruddannelsesudvalget:  Lisbeth Eriksen  Ikke på valg   

Kollegiale netværk ved patientklager: Astrid Petersen, Agnete Vedsted-Jakobsen  

Fortsætter  

John Dræby udtræder, bestyrelsen vil udpege nyt medlem. 

Kongresudvalget: Morten Ring  Fortsætter 

HPV-udvalg: Danny Svane, Charlotte Floridon, Helle Kirkeby 

Udvalg for presse og sociale medier: Formanden, Danny Svane, Charlotte Floridon, 

webmasteren 

Revisor Anne Lene Bülow  Er ikke på valg    

Revisorsuppleant Lisbeth Elving  Er ikke på valg   

8. Redegørelse for budget v/ Danny Svane: Budgettet gennemgås og godkendes af 

forsamlingen. 

 

9. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentnedsættelse, således 

at kontingentet for 2019 er 2850 kr., hvilket godkendes af forsamlingen. 

 

10. Eventuelt: Formanden takker John Dræbys mange års store indsats i DFKO-regi. 


