DSKO Generalforsamling 2017
Formandsberetning.
Bestyrelsen har det seneste år bestået af:
Ulrik Lassen, formand til november 2016, nu næstformand
Lars Henrik Jensen, formand fra november 2016
Overlæge Lisbeth Juhler Andersen, afgået august 2016
Overlæge Niels Viggo Jensen, sekretær
Overlæge Nicolaj Andreassen, formand for mødeudvalget
Overlæge Inge Marie Svane
Cheffysiker Brian Holch Kristensen, kasserer
Tilforordnede:
Læge Laurids Østergaard Poulsen, FYO repræsentant
Overlæge Trine Juhler Nøttrup, Formand for uddannelsesudvalget
Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 2 eftermiddags-aftenmøder, 2 telefonmøder, et 2-dages
internat. Der er udvekslet godt 700 mails.

Hjemmeside
Den nye hjemmeside skal støtte DSKO i at opnå den bedste kræftbehandling gennem forskning, uddannelse
og prægning af fremtiden - brug den flittigt!

ESMO
Et af de absolutte onkologiske højdepunkter siden sidste generalforsamling var ESMO 2016 i København.
20.000 deltagere med fin dansk repræsentation blandt foredragsholdere, chair persons og ikke mindst
videnskabelige indlæg. Der var stor interesse i offentligheden for kongressen, statsministeren holdt
åbningstale, og man må sige, at kræftområdet fortsat er ”hot”. Det er noget der forpligter.

Data
Et område, hvor Danmark almindeligvis også gør sig positivt bemærket er mængden og kvaliteten af
sundhedsdata, hvor også kræftdata historisk set har været internationalt enestående. Onkologien har
bidraget til dette i betydelig grad. Der har været en basal registrering i cancerregistret, og ildsjæle har
opbygget imponeret databaser inden for f.eks. mammacancer og hoved-halscancer. Det har dog også været
klart, at ikke alle onkologiske områder har været dækket godt nok. Derfor har DSKOs bestyrelse nedsat en
arbejdsgruppe, der skal sikre, at der fra 2018 sker en ensartet basal registrering af kernedata for alle
sygdomme.

Øge kræftoverlevelsen i Danmark
DSKO er bevidst om ansvaret for hele populationen, og i fremtiden bliver det endnu mere vigtigt, at vi
byder aktivt ind for at øge kræftoverlevelsen. I forbindelse med Kræftplan 4 har vi både i det faglige
forarbejde og direkte over for sundhedsministeren påpeget vigtigheden af strukturelle indgreb mod
rygning. Vi er også engageret i indsatsen for at øge tilslutningen til HPV-vaccinen. Jeg vil opfordre alle
onkologer til at være synlige også på forebyggelsesområdet – og støtte op om kampagnen for HPVvaccination fra uge 17. Der er meget stor tillid til det, vi siger.

Prægning af kræftområdet
En meget væsentlig opgave for DSKO er at udpege og indstille personer til råd, nævn, udvalg, styregrupper
og bestyrelser. Dem er der rigtig mange af – og det er vanskeligt at holde overblik. Bestyrelsen vil gerne øge
opmærksomheden om dette område. Vi har derfor besluttet konsekvent at slå alle tillidshverv op på
hjemmesiden – og I har nok allerede oplevet at få en stribe medlemsmails om det. Det er også vigtigt at
understrege, at man som udpeget repræsenterer DSKO bredt. Vi vil fremover også sætte fokus på at få
flere tilbagemeldinger fra det store arbejde, som medlemmerne yder. Det her er nok den vigtigste måde at
præge kræftområdet på.
Det er dog også en udfordring, at så mange vil have vores mening. Specialister er en begrænset ressource –
og tid er også en begrænset ressource. F.eks. har vi endnu ikke kunnet finde en formand til et fagudvalg
under Medicinrådet inden for medicinsk behandling af mammacancer. Vi har bedt Medicinrådet om et
præcisere opgaven og herunder også den ledelsesmæssige forankring – det skulle jo gerne være en del af
ens almindelige arbejde at hjælpe Medicinrådet.

Medicinrådet
Siden sidst er Medicinrådet nu etableret. Vi ser frem til hurtig og mere grundig og professionel håndtering
af nye medicamina end vi har oplevet med KRIS og RADS. Det er et område, som bestyrelsen vil følge meget
tæt, for det er essentielt for vores patienter med hurtig adgang til alle effektive behandlinger.
Bestyrelsen har fået henvendelser fra medlemmer, der har oplevet en vis indblanding fra
medicinalindustrien ved at der tilbydes penge og struktur til dataindsamling, såfremt et særligt præparat
anvendes. Det er selvfølgelig helt utilstedeligt med den slags samarbejde. Der skal være vandtætte skodder
fra industrien og til en fortrolig behandling aftalt mellem læge og patient. Alle den type data skal håndteres
i offentlige databaser.

DCCC
Et andet nyt tiltag er Danish Comprehensive Cancer Center. Det er oprettet af regionerne, universiteterne
og Kræftens Bekæmpelse. Målet er at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og forkorte vejen fra
forskning til klinik – gennem et forpligtende samarbejde. Der er afsat i størrelsesordenen 30 mio over 5 år –
et beløb, der nok kun strækker til rammer og administration. D3C har potentialet til at understøtte
kræftbehandling og –forskning, men man kan savne at regionerne tog sit udviklingsansvar lidt mere
alvorligt og finansierede en basal forskningsstruktur på alle kræftafdelinger.

Rejselegat
I 2016 er DSKOs rejselegat uddelt til to personer. Vi ser meget frem til lørdagsprogrammet med inspiration
fra flere andre modtagere af rejselegatet. Onkologien er et internationalt speciale, og jeg synes vi skal
overveje at lave et internationalt udvalg til at understøtte udveksling og inspiration.

Specialeplan
Her 1. marts udgav Sundhedsstyrelsen den nye specialeplan for klinisk onkologi, og den træder i kraft 1.
juni. DSKO har haft udpeget repræsentanter til det indledende arbejde, men ellers blev processen hurtigt
lukket og centreret mere om administrative end faglige forhold. Bestyrelsen har haft diskussioner om
samling og centralisering versus behandling tæt på hjemmet og ønsker om hjemtagning af visse
behandlinger. Det er et svært område, for vi føler alle sammen et kæmpe ansvar over for de enkelte
patienter, som vi behandler. Forhåbentlig kan DSKO få en mere fremtrædende plads i formuleringen af
fremtidige specialeplaner, for det må være gennem en tidlig og faglig diskussion – og måske mægling - at
fordelingen af behandlingerne sker mest hensigtsmæssigt.

Samarbejde med industrien
Lægemiddelstyrelsen har som bekendt regler for indberetning af samarbejde med industrien. Det har
betydet en del meningsløst arbejde for mange onkologer, og det har DSKO påpeget over for
myndighederne. Der er nu heldigvis kommet nye regler. Det vigtigste er, at kun investigator og ikke
subinvestigatorer skal anmelde samarbejdet. Yderligere skal deltagelse i debatmøder arrangeret af
industrien kun anmeldes og ikke godkendes på forhånd.
Tidligere havde DSKO firmamedlemmer, og det gav et pænt overskud. Nu støttes årsmødet af ensartede
sponsorpakker, som vi mener er en acceptabel måde at samarbejde på aktuelt. Bestyrelsen forudser dog, at
samarbejdet vil blive yderligere indskrænket i fremtiden, og vi skal forberede os på at blive økonomisk
uafhængige. Vi er meget interesserede i medlemmernes mening – og den får praktisk betydning, når vi
senere skal godkende regnskab, budget og ikke mindst kontingent.

Rekruttering og fastholdelse
Bestyrelsen har et vedvarende fokus på rekruttering og fastholdelse af de bedste folk i onkologien. Det er
nødvendigt for den bedste patientbehandling og for arbejdsmiljøet, at alle stillinger og
uddannelsesstillinger bliver besat – og det er nødvendigt med ildsjæle, der kan udvikle faget. Helt skåret ud
i pap, mener bestyrelsen, at genvejen til at opnå det er via forskning og uddannelse. Også her får vi brug for
indspark fra medlemmerne til at ”Make Oncology Great Again”!

Patienternes Kræftplan - Kræftplan 4
Mange af hovedpunkerne i KP4 er dækket af nogle af ovenstående emner om forebyggelse, udvikling af
behandling og D3C. En spændende udfordring bliver den patientansvarlige læge. Onkologen er jo
kræftpatientens læge, og for mange patienter er onkologen den gennemgående figur. Der bliver rig

lejlighed til at finde lokale løsninger og sprede erfaringer om, hvad der virker bedst. Det er helt afgørende
for onkologien, at vi kan løfte den opgave.

TAK
Slutteligt vil bestyrelsen gerne takke alle de af vores medlemmer, der har engageret sig i udvalg,
bestyrelser, råd og nævn. Der bliver også udskiftning i bestyrelsen, da Lisbeth Juhler- Andersen og Inge
Marie Svane ikke stiller op – tak for en stor indsats. Ulrik Lassen trådte i 2016 tilbage og blev næstformand
efter en brav indsats som en meget troværdig formand både nationalt og internationalt som DSKOs
ankermand ved ESMO 2016 i København. Der skal senere findes nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
og alle medlemmer bedes overveje at stille op.

Nyborg 23. marts 2017
Lars Henrik Jensen
Formand DSKO

