Formandsberetning
DSKO Generalforsamling 2018
Bestyrelsen har det seneste år bestået af:
Lars Henrik Jensen, formand
Ulrik Lassen, næstformand
Andreas Carus, sekretær
Nicolaj Andreassen, formand for mødeudvalget
Brian Holch Kristensen, kasserer
Niels Viggo Jensen
Lotte Engell-Nørregård
Kenneth Francis Hofland, suppleant
Tilforordnede:
Laurids Østergaard Poulsen, FYO repræsentant
Trine Juhler Nøttrup, Formand for uddannelsesudvalget
Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt to eftermiddags-aftenmøder, et telefonmøde og et 2-dages
internat. Der er udvekslet godt 1500 mails.

Internationalt udvalg
På sidste årsmøde var der en inspirerende session om udbyttet af ophold i udlandet. Klinisk onkologi er et
internationalt speciale, og betydningen af et dynamisk samspil med resten af Verden kan ikke
undervurderes. Som udløber af sidste årsmøde er det blevet oprettet et område på hjemmesiden både
med beretninger og med kontaktoplysninger på personer, der kan vejlede om mulighederne.
I samme åndedrag kan nævnes DSKOs Rejselegat, hvor vi sidste år støttede to udlandsophold, og i år er der
ligeledes et pænt tilskud at søge. Flere oplysninger på hjemmesiden og deadline er 2. maj.

Data
Et andet område, som vi berørte ved sidste årsmøde, var indsatsen for at øge indholdet af onkologiske data
i de kliniske databaser. DSKOs databaseudvalg er endt med en ganske kort liste om krav til kodningen ude
på afdelingerne. Det er f.eks. kodning af cancerfri eller aktiv sygdom, lokoregionalt eller fjernt recidiv og
angivelse af enkeltstoffer og behandlinger. Det er en spæd begyndelse, men der åbnes op for at give et
overblik over de helt centrale onkologiske spørgsmål som behandlingsvalg, recidivfrihed og overlevelse.

Efteruddannelsesudvalg
DSKO skal fremme uddannelse inden for klinisk onkologi. Vi har især stået stærkt inden for
videreuddannelsen, den postgraduate speciallægeuddannelse i klinisk onkologi, mens efteruddannelsen,
uddannelse målrettet speciallæger, især er sket på vores årsmøder. Bestyrelsen har diskuteret
perspektiverne for et styrket indsat på efteruddannelsen. I en omskiftelig tid, hvor habilitet, uafhængighed

og troværdighed diskuteres, mener vi, at DSKO kan få en større plads i at sikre gode vilkår for
efteruddannelse. Onkologi har mange facetter og uafhængige supplerende uddannelsestilbud kan være
med til at sikre fagets bredde. I hverdagen arbejder de fleste af os multidisciplinært og meget ny viden og
nye færdigheder er også relevant for tilgrænsende specialer.
Konkret arbejder vi med et koncept for efteruddannelse i klinisk onkologi med et multidisciplinært tilsnit og
f.eks. et større arrangement om efteråret – som supplement til forårets årsmøde.

Præcisering af onkologisk behandling
Det multidisciplinære samarbejde er en stor styrke i dagligdagen, men der kan være behov for at præcisere,
hvad der er klinisk onkologi, og hvad der hører til andre specialer. I det forgangne år har DSKO f.eks.
deltaget i et møde i Sundhedsstyrelsen til afklaring af placering af behandlingen med PARP-inhibitorer.
Vores gode kolleger inden for urologien har en lang tradition for endokrin terapi til prostatacancer, men det
har vist sig at blive udvidet til forsøgsbehandling med PARP-inhibitorer. Disse stoffer er dog at regne for
kemoterapi og hører efter Specialeplanen til i klinisk onkologi. Vi mener ikke, at man kan bruge
forsøgsprotokoller til at omgå principperne i Specialeplanen, og vi støtter Sundhedsstyrelsens klare
opfordring til, at man ude på sygehusene sikrer, at forsøgsbehandlinger varetages af de relevante specialer.
Bestyrelsen hører gerne om lignende sager, så vi via Sundhedsstyrelsen, regioner og andre myndigheder og
instanser kan skabe klare linier specialerne imellem, så hverdagens håndtering af patienterne kolleger
imellem ikke forstyrres af tvivlstilfælde.

Personlig medicin
Vi kommer ikke uden om, kræft fortsat er et hot emne i den offentlige bevidsthed. Flere af de centrale
elementer i etableringen af Nationalt Genom Center drejer sig netop om kræft. Centret skal være
omdrejningspunkt for udvikling af Personlig Medicin i Danmark – og personlig medicin er en væsentlig del
af onkologisk forskning og af visionerne for fremtidig onkologisk behandling. Mulighederne har længe stået
klare for os – og det har udfordringerne også. Der har været onkologer med i udviklingen af den nationale
satsning på personlig medicin, og vi har repræsentanter i de grupper, der skal sørge for, at det bliver en
succes. Udnyttelsen af data er meget vigtig i den sammenhæng, og vi håber på let adgang og stor
datasikkerhed i tråd med befolkningens krav på, at deres data anvendes sikkert til at skabe værdi for
kommende patienter.

Hjemmeside og nyheder
Sidste år gik DSKOs nye hjemmeside i luften. Det har faktisk været en succes. F.eks. var der i august 3.000
unikke besøgende og blev vist over 30.000 sider. Hjemmesiden er god både til mere stationær information
om selskabet og uddannelse og så kommer der faktisk mange nyheder, som afspejler selskabets aktivitet.
Det er især slående, hvor mange opslag der er om behovet for onkologer i råd, nævn og udvalg. Der er
virkelig brug for gode folk til at præge beslutningerne på mange områder. Jeg vil opfordre alle til at
overveje at gå ind i dette arbejde og endelig skrive tilbage, hvis man har lyst til at kaste sig ud i nye
udfordringer. Trods en stor hær af Tordenskjolds soldater, så er hæren ikke helt stor nok til at dække
behovet – så der er brug for både nye og gamle rekrutter. Så hold dig orienteret på hjemmesiden. Vi sender
jævnligt medlemsmail ud om ledige poster. Hvis ikke du modtager disse mails, så er det fordi du har
registreret en forkert mailadresse hos Lægeforeningen.

Medicinrådet
Medicinrådet tror jeg bliver et fast punkt i fremtidige formandsberetninger. Vi er storforbrugere af dyr
medicin, og der er stor efterspørgsel på onkologer til at deltage i Medicinrådets arbejde. DSKO har ind til
videre kunnet indstille formænd til alle de faglige udvalg, som vi er blevet bedt om kandidater til. Et par
gange er vores kandidat ikke godkendt i første omgang, men Medicinrådet har løbende fået justeret deres
fortolkning mv., så vores kandidater til sidst er gået igennem. Vi har i årets løb været til møde med
Medicinrådet og været i jævnlig kontakt med både formænd og sekretariat. Vi har efterspurgt og fået et
overblik over det forventede tidsforbrug for at være med i udvalgene, og vi oplever en god indstilling fra
sekretariatet om at hjælpe med meget af det mere trivielle arbejde i vurderingen af ny medicin.

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 Ulrik Lassen og Niels Viggo Jensen har
siddet det maksimale antal år, ligesom FYO-repræsentanten Laurids Østergaard Poulsen udskiftes – tak for
jeres store indsats! Der skal senere findes nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og alle medlemmer
bedes overveje at stille op.

Nyborg 12. april 2018
Lars Henrik Jensen
Formand DSKO

