
Formandsberetning 

DSKO Generalforsamling 2019 

Bestyrelsen har det seneste år bestået af: 
Lars Henrik Jensen, formand  

Trine Lembrecht Jørgensen, næstformand 

Andreas Carus, sekretær 

Brian Holch Kristensen, fysiker, kasserer 

Lotte Engell-Nørregård, formand for uddannelsesudvalget 

Louise Wichmann Matthiessen, formand for mødeudvalget 

Nicolaj Andreassen, formand for efteruddannelsesudvalget (ad hoc udvalg) 

Marianne Vogsen, FYO repræsentant 

Kenneth Francis Hofland, ad hoc repræsentant for Region Sjælland 

Trine Jakobi Nøttrup stoppet som almindeligt medlem februar 2019 og Louise Wichmann Matthiessen er 

som suppleant trådt ind. 

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt to eftermiddags-aftenmøder, to telefonmøder og et 2-dages 

internat. Der er indkommet 1480 mails. 

Internationalt samarbejde 
Der har været møde mellem DSKO og Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) og vi 

har lavet aftale om reduceret kontingent af MASCC, hvis man samtidig er medlem af DSKO. Det er vigtigt 

for at understrege den understøttende behandling som et væsentligt område i onkologien, og bestyrelsen 

har også besluttet at sponsere deltagelse i MASCCs kongres i San Francisco til sommer. 

Acta Oncologica inviterede sidste efterår DSKO med til et møde med redaktionen og de andre onkologi-

selskaber fra Norden. Formålet var at styrke samarbejdet mellem tidsskriftet, som egentlig er det 

lægevidenskabelige tidsskrift netop for de onkologiske selskaber i Norden. Som udtryk for samarbejdet vil 

Acta Oncologica også deltage i årsmødet på lørdag. 

Det internationale udsyn viser sig også ved DSKOs rejselegat. Der blev uddelt legater sidste år, og vi vil 

formentlig kunne uddele de sidste midler til ansøgningsrunden her til juni.  

Høringer 
DSKO er høringspart i mange sager, ligesom vi bliver bedt om en vurdering af mange sager. Siden sidst har 

det drejet sig om tolkeloven, HPV-vaccination af drenge, vurdering af ansøgninger om forskning i cannabis, 

brug af kølehætter, nye lovgivning om data i forskningen, kæbenekrose ved antiresorptive midler mmm. 

Landskonference Kræft 360° 
I 2016 var den første landskonference 360° med deltagelse af det politiske system, regioner, kommuner, 

sygehuse, patientforeninger mv. DSKO deltog også den gang. Vi har valgt at være med i planlægningen af 



den næste konference til oktober også. Det er sponseret af medicinindustrien, men vi finder at samarbejdet 

med DSKO som organisation er med til at sikre ordentlighed og habilitet. 

Lægefagligt samarbejde 
DSKO hører under LVS og har tæt tilknytning til mange andre parter som DMCG.dk og DCCC og i udlandet 

f.eks. ESMO og ESTRO. I det forløbne år har vi haft flere nye samarbejdsrelationer. F.eks. har vi indledt et 

arbejde sammen med Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi og Dansk Dermatologisk Selskab 

om muligheden for at etablere en DMCG for non-melanom hudcancer – det er faktisk den største 

kræftpatientgruppe. Yderligere har vi involveret os sammen med lungemedicinerne om en arbejdsgruppe 

om pleuraeffusion. Der komme en repræsentant fra dem til postersessionen i morgen.  

Der er faktisk et Onkologisk Selskab for Medicinstuderende. Det er opstået i Århus og spreder sig stille og 

roligt. DSKO har valgt at støtte dem med et lille beløb for at stimulere til aktiviteter hos fremtidens 

onkologer. Det bliver sjovt at se, hvad de finder på. 

Data 
Tidstro data af høj kvalitet, som bygger på fagfolks mening om det, som data skal illustrere er en 

grundelement i klinikken. Vi skal hurtigt kunne få et overbliv over vores patienter, den givne behandling og 

udkomme. DSKO har tidligere udarbejdet et kort og præcist regelsæt for kodningen, og afdelingerne landet 

over har nikket til, at det er eller er ved at være implementeret. Hele dataområdet er dog hæmmet af 

tunge IT-systemer og senest giver indførsel af LPR3 udfordringer. Vi skal være opmærksomme på, om 

dataområdet kommer til at trænge til en ny overhaling for at kunne bidrage til udviklingen af onkologien. 

Nyhedsbreve 
Vi arbejder vedvarende på at få det bedste ud af hjemmesiden og nyhedsbreve. Hjemmesiden er det 

centrale sted for medlemmerne, der kan finde information om selskabet, om både videre- og 

efteruddannelse og stedet, hvor ledige poster og opgaver slås op. Der er også nede i bunden kommet en 

twitter-konto, hvor indlæg i medierne om DSKO vises. Gode ideer til enkel og effektiv kommunikation til, 

fra og mellem medlemmerne er velkomne. 

Poster 
I forlængelse af opslag på hjemmesiden af nye poster, så må det område siges at være en af de allerstørste 

opgaver for DSKO. Der har udviklet sig nogle principper og nogle praktikker, som jeg vil nævne og lægge 

frem til diskussion. 

DSKO står for at skulle udpege rigtig mange medlemmer til bestyrelser og styregrupper for mange andre 

selskaber og især DMCG’erne. Reelt er det faktisk kun en meget lille del af disse poster, som er udpeget i 

overensstemmelse med gruppernes og DSKOs vedtægter. Vi er ikke udfarende og vi følger ikke selv op på, 

om der sker opslag og genudpegning sted. Vi mener, at ansvaret ligger hos den enkelte gruppes formand 

for, at medlemmerne er lovligt udpeget. Kun hvis vi får direkte henvendelser fra nogen af vores 

medlemmer med spørgsmål, så tager vi kontakt. Det er på dette område meget vigtigt, at det er funktionen 

og ikke personen, der tæller. Vi vil undgå uendelige medlemsskaber og selvsupplering. Arbejdet skal være 

demokratisk og bygge på nogle simple vedtægter. Det betyder så også, at DSKO kan være en hjælp, hvis 

man i en gruppe eller en bestyrelse er kørt fast og trænger til fornyelse. En besked til os, så følger vi konkret 

op på, om der er sket udpegning efter reglerne. Alle poster bliver slået op på hjemmesiden. Yderligere 



prøver jeg at skrive til nogle centrale personer inden for området for at få spredt budskabet, og endelig 

kommer der af og til medlemsmail ud. Husk i den forbindelse at opdatere din adresse via Lægeforeningen – 

hvis ikke du får mail fra DSKO, så er den gal med din adresse. 

Medicinrådet 
Medicinrådet fortjener sit eget punkt, for der er brug for rigtig mange onkologer. Heldigvis hører vi ikke om 

store problemer. Jeg har sagt til så mange som muligt, at DSKO nidkært vil følge op på, hvis medlemmer af 

fagudvalgene enten ikke kan få tid til arbejdet eller ikke kan få passende efteruddannelse. Vi har ikke hørt 

om konkrete sager, men nok om problemer i systemet: korte tidsfrister, store sagsmængder, varierende 

sekretariatshjælp og selvfølgelig – især for nye – habilitetsproblemer. 

Der er grund til at understrege, at medlemmer af fagudvalg i Medicinrådet er at regne for de fornemste 

repræsentanter for DSKO og de stærkeste faglige profiler. Det er ikke altid de gamle fyrtårne, ronkedorerne 

eller hunelefanterne m/k  – men det er folk med et stærkt mandat om nogle af dem, der opnår størst faglig 

viden inden for det pågældende område og direkte influerer de behandlinger vi kan give. 

TAK 

Der har i årets løb været lidt udskiftning i bestyrelsen, idet Trine Jakobi Nøttrup har valgt at træde ud og 

Louise Wichmann Matthiessen er trådt ind i stedet.  Tak Trine for din kæmpe indsat gennem alle årene ikke 

bare inden for uddannelsesområdet, men også alle de andre emner, som du bare ikke har kunnet lade være 

med at engagere dig i. Stor tak til alle de mange af vores medlemmer, der har engageret sig i udvalg, 

bestyrelser, råd og nævn. Prøv bare at se antallet af poster opslået på hjemmesiden.  

Der skal senere findes nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og alle medlemmer bedes overveje at 

stille op, så bestyrelsen stadig fremstår ung og spændstig. I forlængelse deraf, bliver dette også min sidste 

formandsberetning. Min valgperiode udløber om et år, men mon ikke det er tid til at trappe ned og lade en 

anden trappe op? 

 

 

 

 

 

Nyborg 21. marts 2019 

Lars Henrik Jensen 

Formand DSKO 

  



 


