DKOO
Danske Kliniske Onkologers Organisation
Formål at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser

Referat fra DKOO General forsamling
Tid:
Sted:

Torsdag den 16. april 2015 ca kl 2130 (efter DSKO generalforsamling)
Salon 30+31, Hotel Nyborg Strand

Dagsorden iht vedtægter:

1) valg af dirigent
Helle Anita Jensen.
2) formandsberetning
Jim Stenfatt Larsen berettede om
- stigende medlemstal fra ca. 50 i 1998 til i år 130
- arbejdsmiljøundersøgelse i samarbejde med DSKO og FYO
- undersøgelse via Overlægeforeningen om øget arbejdstid, nedsat patientrelateret arbejde, øget
frustration over arbejdsmængde.
- undersøgelse af merarbejdsaftaler (DKOO initiativtager), hvor 112 ud af 193 har svaret.
Konklusionerne er, at merarbejdsaftaler er en del af dagligdagen, definitionen og opfattelsen heraf
varierer, ligesom honoreringen er forskellig. Undersøgelsen forventes offentliggjort på
hjemmesiden.
Formandsberetningen førte til en mangefacetteret diskussion, der tyder på stort
engagement/idérigdom blandt de fremmødte medlemmer. Oplæg til bestyrelsens fremtidige
fokusområder blev:
- Gentagelse af spørgeskemaundersøgelse, der kan udvikle sig mere detaljeret og valideret
- Definition af patientrelateret og klinisk hhv. administrativt arbejde med indplacering af bl.a. MDTsamarbejdet og uddannelse.
3) beretning fra nedsatte udvalg
Jesper Grau Eriksen berettede fra UEMS (den europæiske sammenslutning af medicinske
specialer), hvor der nu også i andre europæiske lande er en bevægelse hen mod integration af
medicinsk og radioterapeutisk onkologi til klinisk onkologi, ligesom der arbejdes for en 5-årig
speciallægeuddannelse.
4) rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
Ingen indkomne forslag.

5) aflæggelse af det reviderede regnskab
Henriette Lindberg aflagde det af Jesper Grau Eriksen reviderede regnskab, hvor årets udgifter til
relevante aktiviteter har reduceret den tilgængelige formue fra ca. 52.000 til ca. 47.000.
6) valg af bestyrelse - ulige år.
Genvalgte:
Jim Stenfatt Larsen, Roskilde Sygehus, formand
Helle Anita Jensen, Odense Universitetshospital, sekretær
Henriette Lindberg, Herlev Hospital, kasserer
Nyvalgte:
Anita Gothelf (Rigshospitalet)
Lars Henrik Jensen (Vejle Sygehus).
Morten Høyer og Tine Schytte ønskede ikke genopstilling – tak for indsatsen.
7) valg af revisor(er) og suppleant(er)
Jesper Grau Eriksen blev genvalgt.
8) redegørelse for budget
Godkendt som fremlagt.
9) fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 0,00 kr.
10) eventuelt
Intet.

Referent Lars Henrik Jensen

DKOOs hjemmeside:
http://www.dsko.org/dkoo/
Link til vedtægter for DKOO

