Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) er det officielle videnskabeli‐
ge selskab for det lægefaglige speciale Klinisk Onkologi.
Hvad er formålet med det videnskabelige selskab?
• At fremme udvikling, uddannelse og forskning i onkologi
Hvad er fordelene ved at være medlem?
• Du får information om relevante arrangementer og kurser
• Får netværk i onkologien
• Indflydelse på speciallægeuddannelsen
• Mulighed for deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg
• Du kan få et gratis abonnement på Acta Oncologica
DSKO’s vigtigste samlingspunkt er årsmødet i april, som er et 2½ dages
møde med videnskabelige og fagpolitiske indslag og diskussioner. Der er
mulighed for at møde onkologer fra hele landet under faglige og selska‐
belige former.
Alle oplysninger om DSKO findes på www.dsko.org.
Hvordan bliver man medlem?
• Gå ind på www.dsko.org og udfyld indmeldelsesformularen
• Medlemskab koster 400 kr. om året
• Opkræves automatisk via lægeforeningen.

Foreningen af Yngre Onkologer
Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) er en interesseorganisation for
yngre læger i klinisk onkologi.
Hvad er formålet med FYO?
• At fremme uddannelsen i klinisk onkologi, såvel i speciallægeud‐
dannelsen som gennem kursusaktivitet
• At være talerør for de yngre læger i klinisk onkologi
Hvad er fordelene ved at være medlem?
• Du får indflydelse på din uddannelse
• Får netværk i onkologien
• Får mulighed for at arrangere og deltage i kurser
• Modtager nyhedsbreve om FYOs aktiviteter mindst 2 gange årligt
FYO er repræsenteret i DSKO's bestyrelse og uddannelsesudvalg, samt i
vurderings‐ og ansættelsesudvalg for undervisningsstillinger.
Der afholdes generalforsamling én gang årligt med valg af bestyrelses‐
medlemmer og diskussion af fokusområder.
Hvordan bliver man medlem?
• Send en mail til foreningen sekretær – se www.dsko.org under
FYO
• Medlemskab koster 300 kr. om året
• Kontingentet opkræves automatisk via lægeforeningen
Flere oplysninger om FYO findes på www.dsko.org under fanebladet
FYO.

