
 

 

Dagsorden DFKO bestyrelsesmøde Zoom 

onsdag d. 24.03.21 kl. 18.30  

 

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

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referater  

Referat fra seneste møde godkendt  

2. Nyt fra formanden:  

 FHP referer om møde mellem regionsformædene og FAPS. Der blev orienteret 

om strategipapirer. Der er ønske om flere ydernr. og der er åbenhed for mere 

samarbejde med SP. Mulighed for satelitpraksis i tyndt befolkede områder. Alt i 

alt positivt møde i forhold til OK21.  

 Sentinel, den nye sygehusnære kvalitetsplatform, som vi skal til at registrere i, 

rulles ud 20-21 og vi kan i den periode ikke tilgå data. Sentinel skal bruges i 

FAPS-regi til at udrulle data samt til indrapportering til SST. Vi ved endnu ikke 

hvad det kommer til at betyde for os.  

 Vedrørende sommerferieplanen, mhp tilgængelighed af GSP for almenpraksis, 

har enkelte været kritiske og henvendt sig til formanden/MH/FAPS. Der er en 

rimelig fordeling af ferielukkede/åbne klinikker og tilfredshed med svaret fra 

FAPS. 

 Der er valg/genvalg af 2 medlemmer til Fagligt Udvalg 2021, FHP tager fat i CF 

omkring dette. 

 Region S har tidligere vist interesse i at udflytte opgaver fra hospital til GSP. Der 

er desværre ikke sket yderligere og FHP afventer møde mhp 1017 ydelser. 

3. Nyt fra FAPS:  

 MH har ikke yderligere at tilføje. 

 

4. Nyt fra DSOG: 



 DS beretter om flere møder hvor største delen af tiden er gået med at planlægge 

forårsmødet. Alt foregår virtuelt. 

 DS beretter om at vi skal vende os til, at der som følge af subspecialiseringen 

kommer mange subspecialister. 

 DS oplyser at der er et større overskud i DSOG. Man tænker at bruge midlerne til 

bedre møder/kurser, som kan komme medlemmerne til gode. 

5.  Punkt info 

 Nil 

 

6. Nyt fra kasseren: 

 Nil. Husk at sende sidste honoraropgørelse fra 2020 til SAaL  

7. Nyt fra webmasteren  

 Søren Lunde afventer, at den nye udbyder overtager hjemmesiden. 

8. Hjemmeside update 

 Hjemmesiden er ved at være klar. GB/LE har ”card de blanc” til at færdiggøre 

opgaven. 

9. Forårsmødet inkl valg til UU 

 GB tager fat i mulig kandidat mhp opstilling til UU 

 DS oplyser, at der arbejdes på at forårsmødet vil blive afviklet virtuelt over 1 

dag. 

10. evt 

 HL er i gang med at få kontakt til EBCOG mhp besættelse af DFKO´s plads indtil 

pladsen evt overgår til DSOG. 

 Vi aftaler at BS mødes over zoom frem til efter sommerferien. 

 LBE stiller op til valg til FAPS regionsbestyrelse i Region H. 

 LBE kommer med forslag om at tænke klima ind i SP og få mere fokus på 

bæredygtighed. Der blev snakket om mulighed for at lave et punkt på 

hjemmesiden, så der bliver mulighed for at ligesindede kan mødes. 

 

      Næste BM 12.05.21 kl. 18.30 

 

 

 

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. 

 


