
Referat af 
 

Ordinær generalforsamling i DFKO 
09.01.2021 kl.  10.00-12.45 

Zoom virtuelt møde 
 

                   
 
1. Valg af dirigent   

Bestyrelsen foreslog Carsten Henriques som dirigent og denne modtog valget. Det kunne 
konstateres, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og dermed 
beslutningsdygtigt. Der var ingen kommentarer til den fremsendte dagsorden.  
 
Generalforsamlingen kan foregå virtuelt - intet i vedtægterne om at det skal være et bestemt sted 
eller ved fysisk fremmøde. 

 
2. Formandsberetning  

Ved Frank H Pedersen (se særskilt referat) 
 

3. FAPS´ formandskab   Repræsentant fra FAPS – næstformand Per Flesner 
Gennemgik FAPS opgaver, tilbud og organisation for nytilkomne medlemmer af DFKO  
 
Covid19 har også for FAPS betydet behov for re-definition og re-tænkning af mulighederne i 
speciallægepraksis.  
 
Alle specialer er gennem modernisering undtagen to.  
 
Ser frem til OK21. Alle aftaler er ikke i alles interesser. Kompromissets kunst er her gældende. Der 
bliver fokus på ulighed – betyder meget. Praktiseres hvordan?  
Der er forslag og tanker om at Speciallægepraksis evt. nedlægges og erstattes af fremskudte 
enheder/sundhedshuse. På de fremskudte enheder er det lige nu tanken, at sygehusets egen læger 
skal bemande dem. 
Vi skal kunne tænke ud af boksen – hvad efterspørges og hvordan opfyldes det. Bliver vi for isoleret? 
Hvordan gør vi os lækre? Dækning ikke god i yderområderne. Kunne man have satellit-funktion en 
dag hver 14. dag? Tilgængelighed og feriedækning er en udfordring. Vi skal arbejde på at være 
tilgængelige da AP også har behov for speciallægehjælp i ex.vis sommerferier og ved juletid. Vi skal 
overholde de aftaler vi har indgået.  

 
Der er i FAPS udarbejdet et visionspapir med ønske om styrkelse af det nære sundhedsvæsen – 
rådgive og støtte AP endnu mere end før. Corona har vist os en anden måde at gøre ting på: video og 
tlf. kons. Mange af de ting der kan foregå i hospitaltsregi kan ske i SPP. Hvis vi får flere opgaver lagt 
ud, kan der være plads til endnu flere praktiserende speciallæger. Vi skal fastholde vores nye 
’markedsandele’. 
 
Det er nødvendigt med en sund og god relation til AP – det er også dem regionspolitikerne ser som 
krumtappen i ’Det nære sundhedsvæsen’. Hvordan gør vi dette? Endnu mere til rådighed, villige til at 
tage akutte patienter, have bag-om numre, flexible ferieperiode – det sidste er et angrebspunkt fra 
vores kollegaer i almen praksis. 
 
Der arbejdes på uddannelse af yngre kollegaer i SPP 
 
 



Der kom følgende spørgsmål:  
1. Branding - specielt overfor modparten (Danske Regioner). Kunne der evt. ansættes en 

kommunikationsmedarbejder, med formålet at gøre FAPS ’lækre’. FAPS har det ikke nu. PF vil 
tage det med tilbage. 

2. Søren Brostrøm ønsker, at vi laver mere forskning – men vi har ikke længere adgang til de 
medicinske tidsskrifter. Dette har man på sygehusene. FAPS tænker: En devaluering af praksis. 
Danske Regioner har lukket kassen – de har tidligere finansieret den digitale adgang. Bliver et 
prioriteretspunkt ved OK21.  
Kunne det være en abonnesmentsordning? Vi skal lave forskning og holde viden ved lige. 

3. Vi tilbyder kontinuitet gennem årtier. Ved regionsklinikker bliver det nye læger hyppigt. Det er 
yderst vigtigt for patienterne og af største værdi, at det er den samme de ser – hver gang, ikke 
mindst for også at minimere risikoen for utilsigtede hændelser. Et borgernært kvalificeret 
sundhedstilbud er altafgørende. Nemmere at være pt i praksis hos den man kender end på 
sygehuset hos en ny og ukendt læge hver gang.  
Skal vi evt. indgå samarbejde med pt.foreninger? De kunne have samme interesser som os. Dog 
kan de have næsten urealistiske forestillinger om tilgængelighed. Vi skal stå på vores faglige 
værdier, erfaringer og arbejdsform. Ved henvendelse i speciallægepraksis kommer man til en 
beslutningsdygtig – ikke en reservelæge uden kendskab til specialet. 

  
 

4. Beretning fra nedsatte udvalg.  
DFKO’s repræsentant i:  
 
FAPS’ Bestyrelse     Morten Hedegaard/Hans Jørgen Knudsen  
(se særskilt referat) 
 
Vedrørende Fonden for Faglig udvikling:  

1. Der udtrykkes ønske om større gennemsigtighed – hvem har søgt og hvem har modtaget penge 
2.  Kunne det være en ide at reviderer kriterierne for at få støtte – at det ikke hver gang skal være 

randomiserede studier. Opfordring til MH om at tage dette punkt op.  
 
DSOG’s Bestyrelse  Danny Svane/Morten Hedegaard 
(se særskilt referat) 
 
Hindsgavl styregruppe   Jeannette Bing Lauritzen 
(se særskilt referat) 
 
UEMS/ EBCOG   Alexander Laschke  
AL udtrådt – der har ikke været afholdt møder – derfor intet at berette 
 
Efteruddannelsesudvalget  Lisbeth Eriksen 
Alle møder har været aflyst – intet at berette 
 
Kollegiale netværk ved patientklager  Agnete Vedsted, Astrid Petersen 
Der har været to kontakter.  
Opfordring generelt til at kollegaer bruger både Netværket og Lægeforeningen – ikke sende 
noget uden at have snakket/diskuteret sagen med andre. 
Gyn Klub opfordres til at tage det med som et punkt på et lørdagsprogram – det vil blive taget op 
i Gyn Klub Bestyrelsen 
 
Kongresudvalget    Morten Ring 
 
 
 



5. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.  
 
Der stilles forslag om at EBCOG/UEMS repræsentation ikke genbesættes. Kan tilbydes at besættes med 
DSOG medlem via DSOG bestyrelsen. 
15 stemmer for, 7 stmmer imod. Vedtages derfor med 2/3 af de deltagende medlemmers stemmer, og 
kan bringes videre til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. 
 
 
6. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  Sanne Aaby/Danny Svane 
 
Danny fremlagde regnskabet som blev godkendt uden forbehold eller bemærkninger  
 

 
7. Valg af bestyrelse:  

  
Formand  Frank Pedersen ikke på valg 

 
Næstformand   Henrik Lajer  på valg 
 
Menigt medlem  Lisbeth Elving ikke på valg 
 
Sekretær   Gitte Bennich  ikke på valg   
 
Kasserer   Sanne Aaby  på valg 
 
Suppleant   Jeannette B Lauritzen  ikke på valg 
 
Associeret medlem DSOG Danny Svane  ikke på valg 
 
Associeret medlem FAPS Morten Hedegaard ikke på valg 

 
Begge medlemmer genopstiller og er genvalgt 
 

 
8. 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   Ikke på valg 
 
Helle Kirkeby    Ikke på valg 
 
Morten Hedegaard    Ikke på valg 
 
Hindsgavl styregruppe:  Jeanette Bing Lauritzen Ikke på valg 

 
UEMS/ EBCOG: Alexander Laschke                       Fratrådt 

 
Efteruddannelsesudvalget: Lisbeth Eriksen   Ikke på valg 

   
Kollegiale netværk ved patientklager: Astrid Petersen, Agnete Vedsted-Jakobsen Fortsætter 
    
Kongresudvalget: Morten Ring   Fortsætter 



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

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

 
Revisor Anne Lene Bülow   ikke på valg  

     
Revisorsuppleant Henriette Jensen  ikke på valg  

   
 

9. Redegørelse for budget    Sanne Aaby/Danny Svane 
Danny Svane redegjorde for budgettet som blev godkendt. 

 
10. Fastsættelse af kontingent.    Sanne Aaby/Danny Svane 

Kontingent stiger til kr 3.200 – Vedtaget. 
 

11. Eventuelt:  
Charlotte Floridon lægger kort resume af GF på de sociale medier – dem der ikke ønsker billede giver 
besked. 
 
Der blev spurgt til afregning på henvisninger – kan det synliggøres hvor mange klip der er brugt 
således at den enkelte speciallæge ikke kommer i klemme med at have ’arbejdet gratis’, når der er 
brugt klip tidligere.  
En problemstilling der har været rejst gennem mange år. Ved tvivl kan man ringe til regionen. 
Skal det løses er det i Regionerne og FAPS. 
Patienterne har mulighed for second opinion på samme henvisning. 

 
Ses pt. på flere klinikker har hver klinik lov til at tage 1. kons. 
Det opfordres til, at vi forud for at patienter, der skal ses hos kollega til second opinion eller andet 
selvfølgelig sender en henvisning. 

 
Formanden takker for godt fremmøde – tak til Carsten for at være dirigent. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden 


