
Referat DDO´s Generalforsamling   d. 11.09.2019  
1) Valg af dirigent Henrik Sølvsten. 

 
2)  Formandens beretning kort gennemgået,  der henvises til Formandens 

udsendte skriftlige beretning på hjemmesiden 

Kommentarer  fra flere medlememr  vedr  tidspunkt og  lokalitet ved  seneste 
Generalforsamlinger  Der har været meget dårligt fremmøde.  Bør ændres 

Elisabeth Ammitzbøll  efterlyser  tydelighed vedr tal for omsætning pr kllinik inden 
for rammen.  

Rammen udvides  pr  nyt ydernr  for alle specialer. 

3) Beretning fra FAPS  bestyrelse:  Niels Henrik Nielsen orienterer 

FAPS roller:  

Forhandler på medlemmernes vegne .  Der mgl Pt en repræsentant for DDO i Region 
midt.  Repræsenterer medlemmernes  interesser  i Regionen lokalt.  

Understreger vigtigheden af god  tydelig relation  til de Praktiserende læger og 
sygehusene.  Via godt samarbejde med PLO.  Man drøfter Israesk  model ,  flere 
praktiserende speciallæger pr praksis. 

Synlighed er vigtigt . 

Elisabeth  Ammitzbøll efterlyser Kommunikation  fra Regionen  mellem PLO , Region 
og Hudlægepraksis.  Ved ændringer i overenskomster.   

Ane Ahm  nævner den gode henvisning.  Der er tiltag fra PLO.   

Elisabeth Ammitzbøll kommentrer på sygeplejerske visiterede henvisninger fra 
almen praksis. 

Tomas Normann Dam nævner den Dynamiske henvisning 

Fra politisk hold opfordres til: 

Anders Kunau, RLTN:  Tag ansvar for de kroniske pt,  hjælp til hjemmemonitorering. 
Samarbejd på nye måder. 

Søren Brostrøm, SST:  Tænk ud af boksen.  Nye strukturer. Opmærksomhed på 
ulighed i sundhed. Mere forskning. Tydeliggør hvad vi laver.  Evidens. 



Ane  Ahm kommenterer, Tal for vores arbejde ?.  

2.  Akkrediteringsrunde er forude   PRO-projekter og  Diagnose koder i praksis. 

Ny ramme for kvalitetsarbejdet .  Der er enighed om at erstatte akkrediteringen 
(DDKM) med PRO. 

Alle opfordres  ved spørgsmål til overenskomsten,  husk tal med FAPS ikke regionen. 

Der opfordres  til ansøgning til  Fonden for faglig udvikling  også vedr.  Kvalitets 
arbejdet. 

Introduktion til nye kolleger:   Styrke orginationen og selskabet.  Samt relationen til 
PLO 

Huskeseddel: Koordinere  ferie.  Gør det lettere at bestille tid.  

Vær opmærksom på § 40,  flere ting på samme henvisningen.  

 

4)  Beretning fra udvalg  

Tomas Normann Dam: E-kvis sentinel  Diagnose kodning fungerer endnu ikke 

Der kommer snart ny ICD11 kodeliste. 

Listen fra Afd I er sendt ud til anvendelse. 

Hudkræft databasen.  Henrik Sølvsten orienterer : Registreringen er bedre og bedre 
optil  80 %. 

Vi glemmer at registrerer  kontroller.  

Databasen har ændret navn til Hudkræft databaen.  

Der er planlagt er seminar vedr databasen d. 6 dec.  Kurset godkendes af FAPS. 

RKKP har anbefalet at databasen lukkes.  Der er sendt høringssvar til RKKP. 

Svar fra RKKP forligger slut jan. 2020.. 

Dermbiodatabasen. Stadig  lukningstruet ( psoriasis databasen) . Formand Mads 
Rasmussen, ikke stede. 

Kan måske indgå i Pro- projektet som kontrol gruppe.  

UEMS:  Monica  Gniadecka orienterer .  Efterudannelse  på europæisk plan. 



Kontakeksem databasen: RKKP,  er også lukningstruet.  

PRO- project:  Tomas Norman Dam orienterer.  Pålagt fra SST.  Posriais er i fokus.  
Der er valgt  en stor gruppe bredt repræsenteret .  Der  bliver udviklet et  
spørgeskema  til projektet.   Bliver tilknyttet journal systemet og et  scroringssystem.  
Kan evt . ændre kontrolforløb. 

Fonden for faglig udvikling: Tomas Normann Dam. Husk at søge midler til projekter 
på FAPS hjemmeside,  se der. 

DDS pjerce udvalg:  ikke tilstede. En række pjecer er reviderede, versionsstyring  er 
imødekommet 

Peter Andersen :  DDS Munkebjerg mødet der kommer  invitation ud ultimo nov. 

Kursus for Klinikpersonale  Vest:  Munkebjerg  var overtegnet  sidste gang.  Er  
udvidet med 20 pladser 

Kursus for Klinikpersonale Øst: Mødet er   flyttet til Comwell  pga overtegning 
Tilmeldninger skal ske 3 mdr før mødets afholdelse. 

 

 5  Beretning fra Regionerne 

Region Sjælland:  Samarbejdet med Roskilde dermatologisk afdeling er optimeret   

Region syd: Måske nyt ydernr i Odense 

Region Midt: Aktuelt dårligst normeret  

Region Nord : Nyt ydernr,   Jette Riis.   

Der kommer Uddannelseslæger i praksis.  Der er ny dermatologisk afd på  Ålborg 
sygehus 

Ny rammeaftale paragraf 64 aftale i region Nord vedr PDT behandling. 

 

6) Ingen indkomne forslag. 

 

7)  Regnskab gennemgåes af Kasseren  Anna Lamberg . 

Er  godkendt.  



Kontingentets størrelse  fastholdes. 

8)  Valg af bestyrelse :  Anne Funding stiller op -  Træder ind i stedet for Elisabeth 
Held,  der ikke ønsker genvalg.  

 Stine Lastein og Anna Lamberg  er på valg,   genopstiller og genvælges.  

 Øvrige bestyrelse er ikke på valg i år 

 

9) evt   Elisabeth Ammitzbøll  foreslår evt Æreslegat i DDO regi  

Sindrup fremkommer med foreslag om flytning af GF til fx Munkebjerg pga 
begrænset fremmøde . Der er tilslutning til dette fra de fremmødte medlemmer. 

Tomas Normann Dam  opfordre  alle medlemmer til  ved  kontakt til DDO :  

Skriv til e-mail adressen på hjemmesiden,  virker fra uge 46. 

Medlemmerne er mindet om opdatering af deres E-mailadresser via 
Lægeforeningens medlemsservice,  FAPS. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

Sekr Lisbeth Stauffer Bjerregaard 

 

 

  


