
 

1 

 

Referat af generalforsamling i Danske Dermato-venerologers Organisation (DDO) 

lørdag d. 19. november 2016 kl. 13.00-16.00. 

Hellerup Park Hotel, Strandvejen 203, 2900 Hellerup  

 

1. Valg af dirigent. Hans Lomholt blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var  indkaldt 

rettidigt.  

2. Formandsberetning. Formand Tomas Norman Dam gennemgik formandsberetningen.  

Tomas fortalte desuden, at resultatet af moderniseringen præsenteres i foråret 2017. De nye 

ydelsesbeskrivelser er gældende fra 1. april 2017. Der kommer "roadshow" i øst d. 14. marts og i vest d. 16. 

marts 2017 med information. 

Vedr. tilsyn fra Sundhedsstyrelsen: Flere medlemmer har fået besked om, at de skal have tilsyn (for 2. gang)  

i december 2016. Fra 1.1.2017 ophører den nuværende tilsynsordning. 

Vedr. akkreditering: der kommer person fra e-kvis på Munkebjerg og orienterer. 

Tomas mindede om, at man skal huske at søge efteruddannelsesfonden om refusion. Det er p.t. den eneste 

dokumentation for speciallægers efteruddannelse.  

Endnu en gang kom formanden med  en opfordring til medlemmerne om at deltage i udvalgsarbejde.  

3. Beretning fra FAPS bestyrelse.  

Ved ny formand for FAPS' bestyrelse Kirsten Ilkjær. Niels Henrik Nielsen er næstformand, men kunne 

desværre ikke deltage. Arbejdsfordelingen er således, at formanden varetager kontakt med 

Lægeforeningen, politikere mm. Næstformanden sidder i forhandlingsudvalget og deltager ved 

overenskomstforhandlingerne.  

Nedenfor følger en kort gennemgang af de emner, Kirsten Ilkjær talte om. 

Kirsten Ilkjær fortalte om arbejdet i FAPS. På baggrund af en medlemsundersøgelse har der været arbejdet 

med medlemstilfredshed og hvad medlemmerne synes, er vigtigt for et godt praksisliv. Vigtige 

fokuspunkter, som blev nævnt var: Selvbestemmelse i praksis, bevarelse af ydernummersystemet, faglig 

anerkendelse, begrænset bureaukrati og gode udviklingsmuligheder.  

FAPS' kerneområde er forhandling af overenskomst med Danske Regioner. Der skal forhandles igen i 2017. 

FAPS arbejder politisk for at styrke speciallægepraksis som sektor. FAPS arbejder for at udvide 

markedsandele -  eksempelvis gennem flytning af opgaver fra hospital til praksis (pengene skal følge 

opgaven). FAPS repræsenterer medlemmernes interesser overfor de relevante politiske beslutningstagere. 

FAPS arbejder for at undgå, at private aktører kommer på banen. 
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Det er fortsat FAPS' politik at indgå aftaler, at forpligte sig, at stå for høj faglig standard og at værne om 

overenskomsten og forbedre den løbende. 

Vedr. modernisering fortalte Kirsten Ilkjær, at 7 specialer i den forgangne overenskomstperiode er blevet 

moderniseret. Modernisering dokumenterer det faglige niveau, giver mulighed for faglig udvikling og sikrer, 

at FAPS er en attraktiv samarbejdspartner.  

Kirsten Ilkjær var også inde på, hvad FAPS kan gøre for det enkelte medlem:  

- rådgivning hvis du får afviste regninger, tilbagebetalingskrav, serviceklager.  

- FAPS arrangerer kurser (SAK kurser) om praksiskøb, -administration, - ledelse, - salg og 

praksispersonalekursus. I 2016 har 180 praksispersonaler været på kursus. Det har været en stor succes. 

Kurserne har blandt andet handlet om hjertestop og tavshedspligt. 

- økonomisk kompensation ved sygdom, efteruddannelse og barsel. 

- økonomisk støtte til forskningsprojekter og kvalitetsudviklingsprojekter. 

 

Til sidst kom Kirsten Ilkjær ind på, hvad medlemmerne kan gøre for FAPS, herunder bidrage til, at nye 

medlemmer modtages godt og bidrage til, at alle ydernumre bliver besat.  Læs FAPS-nyt! Kend din 

overenskomst! 

Der var flere spørgsmål fra salen blandt andet om evt. nyt om patienttilfredshedsundersøgelsen. Der er 

endnu ikke fastsat ny dato.  

 

4. Beretning fra udvalg: 

Kursusudvalg vedr. klinikpersonale. Gitte Straus, Anne Danielsen og Elisabeth Holm arrangerer i 2017 

kursus d. 16-17. juni på Rungstedgaard. Der kommer til at være hjertestopundervisning (klinikejerne kan 

også deltage i hjertestopkurset). Henrik Egekvist og Sanne K Buus er kursusarrangører i vest og her er der 

nyt kursus i januar 2018.  

Udvalg vedr. biologisk behandling ved Tomas Norman Dam. Der er ikke umiddelbart udsigt til at få 

biologisk behandling i speciallægepraksis, men der vil blive arbejdet på det fortsat. Opfordring til at huske 

at få registreret i databasen. I Region Sjælland kan der anvendes biologisk behandling i praksis. 

Fagligt udvalg ved Tomas Norman Dam: Husk at søge Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis. 

DDS efteruddannelsesudvalg ved Peter Andersen: Programmet for Munkebjerg 2017 bliver snarest lagt på 

DDS' hjemmeside.  

Pjeceudvalget er genopstået med Rikke Bech som formand. Fra DDO deltager Carsten  Sauer Mikkelsen og 

David Mølenberg (sidstnævnte valgt på generalforsamlingen). 

UEMS: Monika Gniadecka er DDO deltager.  

NMSC-databasen ved Anna Lamberg. Den nye database er nu fungerende og testet i flere praksis. Se det 

udsendte FAPS-nyt og e-kvis' hjemmeside. Der arbejdes på en reminderfunktion. Se www.nonmelanom.dk - 

der er videoer, som forklarer, hvordan du kommer i gang mm. 
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5. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag. 

6. Orientering fra Regionerne: 

Region Nord:  Ved Hans Lomholt. Det vides endnu ikke, om der kommer en sygehusafdeling. Der er meget 

lange ventetider. Der bookes allerede nu tider i august. Regionen er blevet spurgt, om der må ansættes 

ekstra vikarer (udenfor rammen).  

Region Midt: Ikke repræsenteret. 

Region Syd: Ved Bo Lasthein. Også her lange ventetider. Det har i forbindelse med langtidssygemelding hos 

en kollega ikke været muligt at skaffe vikar. Der har været ønske om flere ydernumre, dette blev ikke 

imødekommet. 

Region Hovedstaden: Ved Erik Obitz. Der har været en del tilbagebetalingssager (flere specialer). Også på 

meget store beløb. Flere sager hvor borgeren kontakter regionen og oplyser om ydelser, der ikke er udført. 

Kun 80% indberetter ventetid på sundhed.dk. Det er en del af overenskomsten at indberette ventetid, husk 

det! Regionen er begyndt at interessere sig for ventetid. Hvorfor har nogen lang og andre kort ventetid. 

Hvis ønske om flytning af praksis - handicapadgang en forudsætning. Der kommer snart ny praksisplan.  

Region Sjælland: ved John Larsen. Der arbejdes på kørselsordning til speciallæger. Forventes at træde i 

kraft pr. 1.april 2017.  

7. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

8. Budget og kontingent. Budget for 2017 blev godkendt. Uændret kontingent. 

Evt.:  Henrik Egekvist fortalte, at hudafdelingen på Århus hospital har sendt mail til praktiserende 

speciallæger i Region Nord med orientering om, at de vil afvise venerea patienter og bede dem søge 

behandling i speciallægepraksis. Tomas Norman Dam følger op på dette. 

 

11.12.2016 Anne Lerbæk Jørkov 

 

 


