
Referat af generalforsamling DDO 2020 

Afholdt virtuelt 23. januar 

1. Formalia. GF er lovformeligt indkaldt og varslet, Dirigent  Tomas Normann Dam 

Referent Lisbeth Stauffer Bjerregaard 

2. Formandsberetning,  er sendt ud til alle medlemmer, se dette. 

Formandens beretning er godkendt. 

3. FAPS repræsentantskab Ann-Louise Reventlow-Mourier. Nye Formand for FAPS. Gør rede for FAPS 

arbejde.  

Sundhedsvæsenet er i forandring. Der er flere ældre og stedvist for få læger. Der er højere grad af 

Specialicering centralt,  større behov i det nære sundhedsvæsen. Der er behov for flere 

praktisernde specialæger i alle specialer  og der er geografisk en uens fordeling i landet. 

Der er behov  for  tættere samarbejde med de praktiserende  læger.  

Der stilles krav til vores sektor. Bedre tilgængelighed  til specialægepraksis og mere synlighed  

Vi skal forpligte os.  

Der arbejdes  i øvrigt i FAPS  med  Kvalitet, uddannelse, IT. 

Se  i øvrigt visions papir fra FAPS.  

 

Diskussion i relation til Ann-Louises indlæg fra FAPS. 

Henrik Sølvsteen  spørger  til  det  nye udspil fra RTLN  om tilgængelighed  under  ferie  

Hvem har det sidste ord vedr dette.?  Formændene  for de enkelte speciale  organisationer er af 

RTLN bedt om detaljer for dette hvad angår tilstedeværelse og geografiske afstande for patienterne 

. 

Ann-Louise svarer  Paragraf 46, ingen krav til antal mere end én speciallæge  i de enkelte regioner . 

Der har været patientklager vedr dette i samarbejdsudvalgene  i enkelte regioner hvorfor der er 

fokus på dette.. 

Der kræves blot en koordinering fra FAPS og RTLN. 

Myndighed ligger ikke hos FAPS ,  regioner eller DDO, det skal løses lokalt.  

Påpeger overenskomstens tekst, der er kun krav om at én specillæge er tilstede. 

 

Flere medlemmer anfører at vi allerede  løfter  denne opgave i henhold  til teksten  i 

overenskomsten, og der i øvrigt er meget store forskelle i landet hvad angår antal Dermatologer  pr 

areal (Nordjyland versus Hovedstaden fx) 

 

Thomas Norman  Dam kommenterer vedr  tilgængelighed  at der er  uudnyttede ressoucer fx 

teledermatologi. 

Tomas Norman Dam kommenterer har  samme fortolkning   af gældende overenskomsten som 

Henrik Sølvsten.  

Vi mgl  mere præcise data for  hvor der har været problemer / klager , både hvad angår  

henvisninger og tilgængelighed, så vi bedre kan tage vores forbehold.   

Tomas anfører ferie vil være et hot emne til den næste OK, bør drøftes til næste OK og ikke  nu.  

Ann-Louise anfører det er bedst  selv  at komme med  løsningsforslag får det bliver lagt ned over os. 

 

 

 



 

 

4. Beretning fra FAPS ved  Ane-Ahm Petersen.  

Medlem af FAPS bestyrelse og medlem af DDO´s bestyrelse 

Påtager sig af introduktionen af nye medlemmer af DDO. Varetager opgaver i FAPS bestyrelse  som 

visitator  vedr  udlægning af sygehus opgaver til praksis. Sidder i Fagligt forum for patient sikkerhed, 

kan hjælpe medlemmerne  med dette.  

Sidder i E-KVIS styre gruppe og den nye model for kvalitet som afløser den akuelle  Akkreditering 

Har deltaget vedr fortolkning af henvisningsregler  for . konsultationer, der er kommet suppl papir 

for at give ensretning på landsplan. 

Diskussion i relation til Ane´s  indlæg: 

Frej  Studstrup til Ane vedr . nye  Henvisningsregle r vedr . 1. konsultationer,  synes det er en 

forringelse af overenskomsten. 

Ane svarer at det er ment som en mulighed  for ensretning  på landsplan, 

og at pt skal være velvisiteret fra egen læge. 

Frej anfører evt mulighed for grundhonorar som de praktisernede læger, især vedr NMSC 

patienterne . 

 

Tomas Norman  Dam støtter Frejs udsagn  idet at reglerne stadigvæk er noget uklare og måske er 

en forringelse af overenskomsten . Frej skriver kommentar til DDO´s formand og FAPS vedr  dette. 

 

Patricia Højbjerg  kommenterer vedr kommende  Akkreditering ,  har hørt at  øjenlægerne har  fået 

ændret deres datoer pga Corona, der er ikke udmeldt nogen ændringer herom til   Dermatologer 

Patricia kommenterer  de nye henvsningsregler   vedr 1. konsultationer ,  henvisningerne er  

forringet sær her under Corona.  

Patricia fremsender skriv til både FAPS og DDO. 

Ann-Louise supplerer til Patrica at PLO erne også er forpligtet i de nye Henvisningsregler, det er  

udførligt beskrevet  i det nye skriv.  

Henrik Sølvsten opfordre Particia til også at kontakte den  lokale Regionsbestyrelse. 

Ane  anføre også  Husk at læse FAPS nyt . 

 

5. Beretning fra Hudkræftdatabasen ved  Anna Lamberg 

Anna beretter, vedr Seminar i efteråret gik rigtigt godt  vi er dog stadig ikke helt i mål  hvad angår 

komplethed . Databasen  er overgået til Sundhed DK, vilke giver flere muligheder også  

multidiciplnært/ forkningsmæssigt  i fremtiden. 

Vi kan kontakte Anna hvis vi har ønsker til særlige udtræk fra Databasen. 

6. Behandling af indkomne forslag, ingen foreslag er indkommet. 

7. Aflæggelse af reviderede regnskab.  

Anna gennemgår regnskabet ,  det er revideret af Anne Danielsen. Flere udgifter til MICO, efter 

Charles er ophørt.  

Regnskabet er godkendt. 

8. Budget og Kontingent for det kommende år.  Kontingenet fast holdes , dette  er vedtaget ved 

afstemning. 

9. DDO bestyrelsens fremtidige sammensætning.  



Tomas:  Charles  Kromann træder ud. Vi har peget på Kristian Kofoed som nyt medlem af 

bestyrelsen,  dette er vedtaget og godkendt ved afstemning  

Øvrige bestyrelse består af. 

Formand Tomas Normann Dam, næstformand Stine Lastein, kasserer Anna Lamberg,, 

Anne Toftgaard Funding,   Ane Ahm Petersen, sekr  Lisbeth Stauffer Bjerregaard. 

Bestyrelsen vil konstituere  sig efter GF i dag, hvor der kan forekomme ændringer i opgave 

fordelingen. 

 

 

10. evt Frederik Grønhøj rejser  spørgsmål til diagnose Kodning. 

Tomas Normann Dam svarer der er  nedsat et udvalg vedr dette.  Tomas Opfordre til at vi koder 

spec. Og så detaljeret  som muligt . Ikke  dermatit uden spec. Eller obs diagnoser.  

 

 

På bestyrelsens vegne. 

MVh sekr Lisbeth Stauffer Bjerregard 


