
Referat af generalforsamling i Danske Dermato-venerologers 

 Organisation ( DDO) 

  Lørdag. 24.november 2018 kl. 13.00-16.00 

 I Emil Årestrup,  Klinikbygningen,  Odense Universitets Hospital. 

Formanden bød velkommen 

1. Valg af dirigent. Henrik Sølvsten blev  valgt. 
2. Formandsberetning.  

Tomas Norman Dam gennemgik formandsberetning. (Se venligst DDO´s hjemmeside) 

Formanden lagde vægt på nedenstående 

a.) Fortsat udvikling af DDS/ DDO samarbejde.  
b.) Fremtiden for Databaser.  E-KVIS, Dermbio,  Bestyrelsen barsler  med  tanker om udbygning af 

Databaser. Evt som forslag til PROJECT.  Der er overvejelser omkring  MTX.- database,  evt som del 
af Dermbio databasen. 

c.) Profilering af DDO til nye medlemmer via FAPS og DDO samarbejde.  Der  er flere nye medlemmer 
tilstede ved  mødet, Birgitte Stausbøll Grøn, Jette  Riis og Frej Studstrup.. Der er opbakning til 
udbygning af dette. Forslår en samlet startpakke til nye medlemmer  i  DDO fra FAPS/ DDO. På FAPS 
/DDO hjemmeside. 

d.) Ændring af vedtægter vedr  indkaldelse.  Således at medlemmer  kan indkaldes  pr. mail, se senere. 
e.) Opfordre til  bevidsthed om nye DDO hjemmeside  som platform i fremtiden. 
f.) Diagnosekodning.  DDO har anbefalet Diagnosekodeliste  fra afd  I OUH. Denne mgl mulighed for 

sondring mellem SCC/ BCC.  
Gynækologerne  er  de første.  

g.) Gjort opmærksom på  vigtigheden af lovpligtig forsikring til  pt der er selvbetalere.   
h.) Der kommer  risikobaserede  tilsyn vedr MTX- behandling . Se venligst DDO´s hjemmeside for 

detaljer 
i.) Persondataforordning blev kort berørt vedr sikkerhed i klinikkerne og Databehandler aftaler med 

samarbejdssparter 
j.) Berørte kort Arbejdstilsynet .  Arbejdspladsvurdering   er obligatorisk i alle klinikker mindst hvert 3. 

år og ved større ændringer i virksomheden 

IT-området 

Prasisksisdeklaration på Sundhed dk . Skal opdateres hver 2. måned. 

Ved  fakturering af gr 2 pt, skal faktura påføres Region og patient andel særskilt. 

Adgang til DDOs hjemmeside blev gennemgået. Herunder opdatering af E-mailadresse. 

Indmeldelse i DDO sker via Lægeforeneingen. 

Formanden nævnte kort problemer  med  returregninger fra Region  Nord, Midt og Syd . Afvisning af 
nye   henvisninger på samme patient.  Regionerne tolker det som kendt ved 1. kons.  også selvom pt. 
ikke er henvist med dette. 

Stine Lastein tager sagen op i Region syd.  Forudser  videre behandling i Landssamarbejdsudvalget 



 

3)Udvalg 

a.) Fonden for fagligudvikling i Speciallægepraksis rummer 20 mill  kr årligt. Der afholdes 2 møder årligt. 
Medlemmerne  opfordres til at søge om midler til nye projekter i praksis. Dermatologerne er ikke 
særligt godt repræsenteret i ansøgningsfeltet. Et  exempel på et tidl. godkendt projekt er  ”Skinallergy 
app” 

b.)Dermbio.  Formand   ovl Mads Rasmussen i Århus. Som tidl nævnt  ovevejelser om udbygning af 
Dermbio med MTX database, evt som led i PROJECT, der bliver obligatorisk fra E-KVIS side. 

c.)NMCS databasen. Anna Lamberg  fortæller, der er  bedre registering   blandt medlemmer. Der  mgl 
stadig en del registreringer vedr kontrolbesøg .   DAK-E overgår til RKKP. 

d.) Udvalg vedr  personale kursus i praksis. Elisabeth Ammitzbøll fortæller næste kursus 2019 er 
planlagt. 

e.) DDS-efteruddannelsesudvalg , Munkebjergmødet 2019. Peter Andersen fortæller ,  der er planlagt 
udsendelse af tilmelding og indhold,  kommer snarest. 

f.) Pjeceudvalget.  Status ukendt.  David Møhlenberg overtaget styringen ? . Aftaler dette  emne  tages 
op ved onsdagsmøde mellemDDS/DDO  på  Munkebjerg. 

4.Indkomne forslag. Vedtægstændringer 

Formanden har stillet  forslag til ændringer i vedtægter.   

For oprindelige tekst se venligst også DDO´s  hjemmeside. 

Der er ikke tilstrækkeligt fremmødte til afstemning 
Der besluttes en Ekstraordinær Generalforsamling på  Munkebjerg, 
Medlemmerne indkaldes ved Mail og på DDO´s hjemmeside. 
 
5. Aflæggesle af regnskab.  
Anna Lamberg fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt 
 
6.Budget og kontingent for det kommende  år.  
Der er flere udgifter end indtægter i det forgangne  år, primært pga Hjemmeside. 
Der foreslåes kontingentet sættes op til 1400 kr pr år.  Dette vedtaget. 
 
7. Bestyrelsen. Formand Tomas Norman Dam. Næstformand Stine Lastein. Webmaster Elisabeth Held.  
Revisor Anna Lamberg   
Sekr. Lisbeth Stauffer Bjerregaard 
Charles Boy Kromann og Ane Ahm Petersen indtræder i bestyrelsen der herved tæller 7 
medlemmer som foreslået i de ændrede vedtægter. 
 
 
 
 
 



8.Evt 
a.) 
Henrik Egekvist foreslår ændring af dato for  Generalforsamling til Munkebjergmødet fremfor 3. 
weekend i nov. 
 
b.) 
Anne Danielsen bringer scabies epidemi til diskussion, med fokus på socialtudsatte personer  og 
økonomi. Foreslag om pulje til NIX creme.  
Stine Lastein tilføjer der søges om enkelttilskud.  
Flere forespørger til general vejledning vedr behandling og hygiejne. 
 
c.) 
Nye medlemmer  af DDO Birgitte Stausbøll Grøn og Jette Riis har været på SAK kursus. Her er det 
kommet frem at bla Bulløse hudsygdomme og Pt med Atypisk  naevus syndrome ikke må ses i 
Speciallægepraksis men skal ses på specialafd på sygehus.  Dette i henhold til Specialevejledning fra 
Sundhedsstyrelsen. 
Flere medlemmer ser mange af disse pt i praksis. 
 
d.) 
John Larsen kommenterer på regler for Sterilisation af instrumenter ved Akkreditering. Dette vedr valg 
af Sterilisationsposer eller kasser. Der drøftes regler i henhold til SSI retningslinier NIR. 
Det aftales at John Larsen skriver oplæg til Bestyrelsen vedr. rene/Sterile procedure 
 
e.) 
Birgitte Stausbøll Grøn forespørger til oversigt over § 64 aftaler på landsplan. 
Det aftales at DDO bestyrelsen lægger landkort på Hjemmeside vedr dette. 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Sekr Lisbeth Stauffer Bjerregaard 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


