
GENERALFORSAMLING - DANSKE DERMATOLO-VENEROLOGERS ORGANISATION 

DEN 14. NOVEMBER 2015 KL. 13.00-16.00 PÅ HELLERUP PARK HOTEL, STRANDVEJEN 203, 2900 HELLERUP 

 

REFERAT 

1. Valg af dirigent. Henrik Sølvsten blev valgt til dirigent. 

2. Formandsberetning. Tomas Norman Dam gennemgik den tilsendte formandsberetning. Dermatologi har 

overskredet økonomiprotokollatets ramme, men udlignes i nogen grad af andre specialer, som ikke har 

udnyttet den økonomiske ramme. Der vil komme yderligere information om dette via FAPS-nyt. 

Vedrørende hjemmesiden har DDO-bestyrelsen et ønske om udbygning af denne. 

5. Beretning fra udvalg. 

Udvalg vedr. DDO's hjemmeside. Christian Avnstorp og Tomas Norman Dam har holdt møde med 

webmaster i DDS Marianne Hald vedrørende hjemmesiden. DDO bestyrelsen har overvejet egen 

hjemmeside, men synes, det er bedre med et fortsat fællesskab og samarbejde omkring hjemmesiden. Der 

skal holdes endnu et møde med Marianne Hald og hjemmesideudbyderen med henblik på at gøre 

hjemmesiden mere tilgængelig og brugbar for DDO. 

Kursusudvalg vedr. klinikpersonale. Tomas Norman Dam takkede på DDO-bestyrelsens vegne arrangørerne 

af kurserne for klinikpersonale i både øst og vest. Der vil blive afholdt kursus på Rungstedlund igen d.10.-

11.juni 2016. 

Kvalitetsudvalg (DDS-udvalg med DDO-repræsentanter, som arbejder med informationspjecer). DDS har 

begrænset interesse i et lede arbejdet bla fordi hospitalsafdelingerne laver deres egne 

patientinformationer. Udvalget har ikke været fungerende gennem længere tid. Skal enten genbesættes 

eller informationspjecerne udfases. DDO-bestyrelsen går i tænkeboks vedrørende dette. 

Fagligt udvalg. Tomas Norman Dam efterlyste flere ansøgninger. 

DDS-efteruddannelsesudvalg. Der skal snart vælges nye DDO-medlemmer da både Anne Danielsen, Gitte 

Strauss og Monika Gniadecka stopper i udvalget.  

UEMS. Monika Gniadecka, som deltager i møderne fra DDO, var ikke til stede ved generalforsamlingen. 

NMSC-databasen. Anna Lei Lamberg takkede for tålmodighed og opbakning. Der har været problemer med 

at IT-firmaet ikke overholder deadlines. Der er stadig praksis, som ikke indberetter. Når praksis skal 

akkrediteres er indberetning til databasen en af de indikatorer, som skal være opfyldt. 

Udvalg vedr. biologisk behandling. Tomas Norman Dam er fortsat formand for Dermbio og repræsenterer 

DDO i Styregruppen. Der blev mindet om Specialeplanen hvortil ansøgninger må være sendt inden fristen i 

Januar 2016 mhp. at kunne ordinere biologisk behandling. I praksis oplyser Sundhedsstyrelsen dog at man 

vil lade dette afhænge af at der foreligger aftaler om et samarbejde med Regionen. Et sigte med at fratage 

praksis muligihed for at søge om enkelttilskud har været at flytte mest mulig medicinudlevering til 

sygehusene der igannem RADS har fået forhandlet betydelige rabatter. 



DDO’s medlemmer opfordres stadig på det kraftigste til at følge op på registrering af biologisk behandling i 

Dermbio. Behandling monitorerers initialt med 3 mdrs interval for at dokumentere effekt, efterfølgende vil 

kravet være at man følger patienterne til Årsbesøg som vil blive revideret til at omfatte comorbiditesindex. 

3. Beretning FAS bestyrelse ved Peter Tingsgaard.  

Peter Tingsgaard fortalte først om FAPS som forhandlingsorganisation. FAPS varetager forhandlinger vedr. 

den generelle overenskomst hvert 3. år samt de regionale aftaler (§64, 65 og 66) og de enkelte specialers 

overenskomst (modernisering). Der skal moderniseres 3 specialer om året i både 2015 og 2016. 

Moderniseringen er tiltrængt. Der er mange kontrolstatistiksager fordi de gamle ydelsesbeskrivelser er 

dårligt beskrevet. Generelt vil FAPS gerne indgå aftaler. FAPS er ikke bange for forpligtelser og vil gerne 

være en attraktiv forhandlingspartner. FAPS holder sine aftaler. Høj faglig standard er FAPS' adelsmærke.  

Dernæst fortalt Peter Tingsgaard om FAPS' rolle i forhold til enkeltmedlemmer. FAPS medvirker til at 

afgørelser i samarbejdsudvalgene er korrekte og sikrer, at sagsbehandlingsregler overholdes. Han 

opfordrede til, at alle husker at læse overenskomsten.  

Vedrørende økonomiprotokollatet og kommende regulering pga overskridelse fortalte Peter Tingsgaard, at 

reguleringsprocenten maksimalt kan skrues ned med 2,5%. Der var et spørgsmål fra salen om, hvorvidt 

FAPS ønsker at sætte knækgrænsen ned. Hertil var svaret nej. 

Vedrørende udvælgelsen af specialer til modernisering (rækkefølgen) vedtages dette i enighed mellem 

FAPS og regionerne. Dermatologi skal moderniseres i 2016. 

4. Moderniseringsprocessen ved Niels Henrik Nielsen. 

Niels Henrik Nielsen har deltaget i forhandlingerne i forbindelse med moderniseringen af psykiatri og er 

aktuelt er i gang med forhandlinger for gynækologerne. Niels Henrik Nielsen beskrev processen og det 

arbejde, der venter. DDO skal levere det faglige bidrag. Hospitalsafdelingerne leverer også fagligt input, da 

de er med ved bordet på regionernes side. Alle ydelsesbeskrivelser gennemgås. Ydelsesbeskrivelserne skal 

efter moderniseringen være tydelige, indeholde den nødvendige beskrivelse af høj faglig standard og være  

anvendelige for speciallægen, regionerne og patienterne.  

Umiddelbart efter Niels Henrik Nielsens indlæg blev der udpeget medlemmer til at deltage i DDO's 

moderniseringsudvalg (punkt nr. 11 på dagsordenen). Dette udvalg skal bidrage med faglige input og 

visioner. De 3 medlemmer, som skal sidde i arbejdsgruppen, der deltager i forhandlingerne, udpeges på et 

senere tidspunkt. Følgende medlemmer meldte sig til at deltage i moderniseringsudvalget: Elisabeth Held, 

Erik Obitz, Bo Lasthein, Carsten Sauer Mikkelsen, John Larsen, Henrik Kralund, Anne Lei Lamberg, Nadeem 

Janjua, og Natalie Dufour. Udvalgsarbejdet vil blive initieret af DDO-bestyrelsen. 

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.  

7. Orientering fra Regionerne.  

Region H ved Erik Obitz. Alle PDT-kvoter er ikke blevet brugt, hvilket måske får den konsekvens, at kvoten 

sættes ned. Erik Obitz opfordrede til, at man kun melder sig til at få del i PDT-kvoten, hvis man har reelt 

ønske om at anvende den. Der kommer udmelding fra FAPS sekretariat vedr. tilmelding og Erik Obitz 

oplyste desuden e-mail adresse, hvortil tilmelding kunne ske. Vedrørende hirsutisme ønsker BBH derm. afd 

ikke længere at tilbyde denne behandling. Pga behandlingsgaranti er disse behandlinger overgået til 



privathospitaler. Kvoterne er desværre ikke kommet speciallægepraksis til gode, men der arbejdes på om  

dette kan ændres. Erik Obitz mindede om, at ventetid skal oplyses på sundhed.dk. I øjeblikket er den 

gennemsnitlige ventetid 5 uger. I region Hovedstaden skal der spares 1 mio ud af 3 mio kr. på 

forbindsstoffer. Det har betydet en betydelig reduktion i positivlisten. Anne Danielsen og Anne Hjorther har 

peget på produkter som bedst kunne undværes, men disse ønsker er ikke blevet efterkommet. 

Region Sjælland ved John Larsen. §64 aftale vedr. PDT og hirsutisme kører videre. Samtlige dermatologer i 

regionen tilbyder begge dele (234 PDT-beh. og 30 hirsutisme beh./praksis). Der er desuden lavet aftale om 

dagslys-PDT. 

Region Syd ved Bo Lasthein. Der skal spares og §64 aftaler vil måske blive beskåret. PDT-ydelser, både 

konventionel og dagslys, er i søgelyset. Vedr. forbindsstoffer er positivlisten blevet reduceret, men er 

fortsat fornuftig. Medidanmark vandt udbud. §64 aftale om hirsutisme er blevet sløjfet. Der kommer flere 

besparelser. 

Region Midt ved Henrik Kralund. Der er forslag fra Regionen om forskellige besparelser. 

Region Nord ved Sølvsten. Der er politisk ønske om dermatologisk afdeling på Ålborg Sygehus. Der var 

imidlertid ingen ansøgere til en opslået ledende overlæge stilling. Der er et uholdbart stort arbejdspres i 

regionen. To praksis har søgt om fritagelse for knæk. Ventetiden stiger og stiger, aktuelt er den 7 mdr. Der 

er lavet aftale om dagslys-PDT (uden begrænsning på antal). 

8. Aflæggelse af revideret regnskab. Morten Østerballe aflagde regsnakbet, som blev godkendt.  

9. Budget og kontingent for kommende år. Budget godkendt og uændret kontingent vedtaget.  

10. Valg af bestyrelse. Christian Avnstorp, Annemette Oxholm og Morten Østerballe gik af. De blev takket 

for deres store engagement og arbejde. Anna Lei Lamberg, Stine Lasthein og Elisabeth Held valgt til 

bestyrelsen. 

12. Valg til udvalg og valg til revisor. Ole Justesen blev genvalgt som revisor. 

Evt. Rikke Cvetkovski opfordrede alle medlemmer til at engagere sig og deltage i det fagpolitiske og faglige 

arbejde i DDO og DDS. Tomas Norman Dam opfordrede alle til at huske at søge at refusion fra 

Efteruddannelsesfonden.  

 

Anne Lerbæk Jørkov 

5.dec. 2015, tilrettet d.13.dec.15. 


