
GENERALFORSAMLING – DANSKE DERMATO-VENEROLOGERS ORGANISATION 

DEN 15. NOVEMBER 2014 KL.13.00 I DOMUS MEDICA, Kristianiagade 12, København 

 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent. 

Henrik Sølvsten blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 

 

2. Formandsberetning 

Bo Lasthein Andersen gennemgik formandsberetningen. 

 

3. Beretning fra FAPS v/ Niels Henrik Nielsen  

Niels Henrik Nielsen orienterede om forhandlingerne med Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

(RLTN) og omtalte hovedpunkter i den nye forhandlingsaftale (OK 2014), som blev forhandlet på 

plads d. 26. september. I hospitalssektoren har der i flere år været krav om besparelser og 

effektiviseringer. Ligeledes har der på andre områder, hvor der forhandles overenskomst med det 

offentlige, været krav om nedskæringer eller effektiviseringer (tandlægerne, gymnasielærerne, 

folkeskolelærerne). Forhandlingsresultatet bør ses på den baggrund.  

Den nye overenskomst træder i kraft d. 1.april 2015. Der er aftalt forskudt ikrafttræden vedrørende 

økonomiprotokollat, som træder i kraft d. 1. oktober 2014.   

Aftalen indebærer, at der fortsat er en overordnet økonomiramme for hele speciallægesektoren og 

principperne for det hidtidige økonomiprotokollat videreføres. Den økonomiske ramme er fastsat 

til 2.970.000.000kr. pr. 1. okt. 2014. Rammen er udvidet med 40,9 mio kr. Som noget nyt, er der 

indgået aftale mellem RLTN og FAPS om, hvordan der skal følges op på økonomiprotokollatet, 

herunder, at der sendes information til medlemmerne om aktuelt udgiftsniveau i forhold til 

rammen. 

Den danske kvalitetsmodel skal udbredes til speciallægepraksis og alle praksis skal være 

akkrediteret inden udgangen af 2018. Til hvert ydernummer ydes et tilskud på kr. 10.000 til 

arbejdet med akkreditering og en ”præmie” på kr. 10.000 når akkreditering er gennemført (første 

gang). 



Der er indgået aftale om en hurtigere og smidigere moderniseringsproces. Der skal nedsættes 

arbejdsgrupper, som får en tidsramme på 3 mdr til at komme med en rapport, som herefter 

forelægges moderniseringsudvalget. 

Der var en del spørgsmål fra salen blandt andet vedrørende aftalepunktet, at speciallægen 

forventes at udvise tilstrækkelig forståelse for, at flere problemstillinger varetages, når patienten er 

mødt. Der var også spørgsmål og diskussion om, hvordan overholdelse af den økonomiske ramme 

skal forstås og administreres for den enkelte speciallæge.  

 

4.  Beretning fra udvalg 

Tilstedeværende DDO-repræsentanter fra de arbejdende udvalg (se formandsberetningen) 

orienterede kort. 

 

5. DDO’s hjemmeside   

Christian Avnstorp bestyrer DDO’s hjemmeside, som nu atter fungerer, efter i en længere periode 

at have været lukket. I samarbejde med DDS’ webmaster Annesofie Faurschou udbygges 

hjemmesiden med flere og flere oplysninger.   

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag 

 

7. Orientering fra regionerne 

John Larsen (Region Sjælland), Aksel Otkjær (Region Midt), Henrik Sølvsten (Region Nord), Bo 

Lasthein Andersen (Region Syd) og Christian Avnstorp (Region Hovedstaden) orienterede. I alle 

regioner, fraset Region Hovedstaden, er der nu indgået §64 aftaler vedr. dagslys-PDT. 

 

8. Aflæggelse af reviderede regnskab 

Regnskabet havde inden generalforsamlingen været tilgængeligt på DDO’s hjemmeside. Kasserer 

Morten Østerballe gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

9. Budget og kontingent for kommende år 

Morten Østerballe gennemgik budget for 2015 og foreslog uændret kontingent på kr. 800. 

Forsamlingen godkendte budget og kontingent. 

 



10. Valg af bestyrelse 

Bo Lasthein Andersen og Anne Danielsen trådte ud af bestyrelsen. Begge har siddet i bestyrelsen i 6 

år. Morten Østerballe takkede for deres store arbejde og godt samarbejde. Bestyrelsen havde 

foreslået Tomas Norman Dam og Anne Lerbæk Jørkov som nye medlemmer, begge blev valgt.   

 

11. Valg til udvalg og revisor 

Ole Justesen blev genvalgt til revisor. Der var ikke valg til udvalg 

 

12. Evt.  

Ingen punkter. 

 

 

 

Mvh 

Anne Lerbæk Jørkov 

17.11.14 

 

 

 

 


