
 
REFERAT 
 
Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi den 12. april 2018 kl. 20.30 på Hotel Nyborg Strand  
Dagsorden i henhold til DSKO's love: 
 
  

a) Valg af dirigent 
Anders Bonde 
 

b) Valg af referent 
Andreas Carus  

 
c) Formandsberetning ved Lars Henrik Jensen 

Henrik gennemgik hovedpunkterne fra året der er gået. Formandsberetningen kan findes på dsko.org. Der blev 
gennemgået: Internationale udvalg. DSKO rejselegat. Databaseudvalget. Efteruddannelse af speciallæger. Præcisering af 
onkologisk behandling. Personlig medicin. Hjemmeside og nyheder. Medicinrådet. Ulrik og Niels Viggo udtræder af 
bestyrelsen. Laurits træder af som formand for FYO. 
 

d) Beretning fra diverse udvalg  
- Uddannelsesudvalget ved Trine Juhler-Nøttrup: 
Trine fratræder efter 6 år som formand for uddannelsesudvalget. 
Gennemgik uddannelsesansvarlige overlæger ved de forskellige afdelinger. Jørgen Hansen i Aalborg fratræder sin stilling 
i afdelingen. Dorte Toftdahl i Vejle går på pension. 
Emner der er gennemgået er problemer med forskningstræning, strukturændringer. E-Learning i kemoterapi. Internat 
om radioterapiuddannelse. Der er sket ændringer på nogle afdelinger efterfølgende.  
Inspektorbesøg i Odense, Hillerød, Roskilde. 
Dimensionering er uændret, samme antal H-stillinger. Nogle steder uden hæmatologisk blok. Nord 6/10 HU-stillinger 
besat, øvrige regioner alle stillinger besat. Nogle stillinger var dog genopslag. Ansættelsessamtaler er fremrykket til start 
februar og slut august. I-kurser og H-kurser er stort set uændrede, dog implementation af E-learning. 
Strålekompendium er under udarbejdelse, eksempler blev gennemgået. 

 
e) Fremlæggelse af revideret regnskab ved Brian Holch Kristensen 

Regnskab blev fremlagt. Godkendt ved revisor. Indtægter fra årsmøde svarer ca. til udgifter ved årsmødet.  
  
 

f) Fastsættelse af kontingent 
Kontigent blev sidste år øget fra 400 til 500kr. Ca. 400 ordinære medlemmer. Det blev besluttet at fastholde kontigent for 
500kr. 
Spørgsmål omkring Acta Oncologica. DSKO har ikke længere samarbejde med Acta Oncologica.  
Antallet af sponsorater er under afvikling på sigt, således at der på sigt ikke længere er samarbejde med industrien.  

 
 

g) Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
 

h) Valg af bestyrelse 
Der er fem bestyrelsesmedlemmer på valg:  

Nicolaj Andreassen (kan genopstille)  
Lars Henrik Jensen (kan genopstille)  
Brian Holch Kristensen (radiofysik - kan genopstille)  
Ulrik Lassen (kan ikke genvælges)  
Niels Viggo Jensen (kan ikke genvælges) 
 
Indkomne kandidater til bestyrelsen: 
Louise Vigman (ikke tilstede, har fremsendt kandidatur) 
Trine (tilstede) 
Trine Nøttrup vil gerne opstille til bestyrelsen, efter hun udtræder af uddannelsesudvalget. 
Henrik ønsker at genopstille 
Nicolaj ønsker at genopstille 
 
Herefter valg blandt medlemmerne til bestyrelsen. 
Brian ønsker at genopstille som fysikerrepræsentant. Vælges da der i bestyrelsen, da der skal vælges én repræsentant fra 
radiofysik. 
 
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen. 
Nicolaj Andreasen 
Trine L 
Trine Nøttrup 
Lars Henrik 
 
 
Suppleant: Louise Vigman  
 
  
i) Valg af revisorer  



Davis Sjöstrøm vælges til revisor til næste år. 
 
k) Valg til udvalg og andre tillidsposter  
Intet 
 
l) Eventuelt  
Intet 


