
 

 

Referat DFKO bestyrelsesmøde Zoom 

onsdag d. 24.02.21 kl 1830  

 

Ordstyrer:     FHP       Referent:         HL             Tilstede: FHP, HL, MH, DS, LBE, GB og JBL 

Afbud: SAaL 

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater  

Referat fra seneste møde er godkendt  

2. Nyt fra formanden:  

 Vedrørende vacciner. De indsendte cpr-numre bliver kørt fredag d 26/2 for såvel 

læger som personale, hvorefter, der kan bookes. Der bliver ikke givet besked i e-

boks. 

 Formanden og MH har haft møde med Region H vedrørende fremsatte påstande 

om kvaliteten i speciallægepraksis. Disse har ikke fundet opbakning hos hverken 

Regionen eller Sundhedsfagligt Råd. 

 Formanden informerer om, at vi stadig har enkelte kørende sager vedrørende 

kontrol statistikker. 

 Formanden har rettet henvendelse til Fonden for Faglig Udvikling vedrørende 

støtte til kvalitetsudvikling i praksis. Der var afslag til støtte til det allerede 

afholdte møde på Klitgaarden. 

 Region S er interesseret i at udflytte opgaver fra hospital til praksis. Der arbejdes 

videre på mulighederne. 

 Formanden har givet interview til Berlingske vedrørende kvinder der har oplevet 

vanskelige gynækologiske undersøgelser 

3. Nyt fra FAPS :  

 MH beretter om samarbejde mellem FAPS og Danske Regioner. Der er 

udarbejdet et strategi-notat. Man ønsker fra Regionerne en fremadrettet 



mere jævn fordeling af speciallæger i landet/regionerne. Dette opleves som en 

meget positiv udvikling. 

 Der er stigende politisk lydhørhed over for uddannelse af yngre læger i 

speciallægepraksis. 

4. Nyt fra DSOG: 

 FHP beretter at der fortsat er modstand i UU over for uddannelse af yngre læger 

i speciallægepraksis. Der er bekymring for kvalitetssikring af uddannelsen.  

 Der drøftes muligheden af kandidater fra DFKO til UU. Herunder egnede profiler 

af kandidater. 

 FIGO mødet kommer ikke til DK denne gang, men der foreligger stadig mulighed 

i 2028. 

 DS redegør for status for subspecialiseringsuddannelserne.  

 DFKO´s plads i EBCOG drøftes, idet den fortsat skal besættes af DFKO i det 

kommende år uagtet at den måske overgår til DSOG fremadrettet. HL melder 

sig. 

5.  Punkt info 

 Nil 

6. Nyt fra kasseren: 

 Nil grundet afbud fra kasserer 

7. Nyt fra webmasteren  

 Der er fortsat et udestående vedrørende valg af logo. De forskellige udkast drøftes 

atter. Der skabes enighed om logoforslag 2 evt med et andet farvevalg.  

8. Hjemmeside mv 

 Se ovenfor 

9. Evt 

 Næste møde planlagt til onsdag d. 24/3-2021, kl 1830 

 

 

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. 

 


