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Udsendt 11. maj 2020, forud for generalforsamling 25. maj 2020 

 

 

I skyggen af corona-krisen, ser jeg tilbage på mit første år som formand for DSKO. Denne beretning 
skal desværre ikke præsenteres mundtligt til glade kendte - og nye ansigter, efter en hyggelig 
middag på Nyborg Strand - men blot skrives og rundsendes. 

Det er en mærkelig tid med mange helt nye problematikker, for eksempel:  

Hvordan forholder man sig når man, 14 dage før afholdelsen af årsmødet, pludselig må aflyse? Og 
hvad med generalforsamlingen? Det er ingen hemmelighed at der gik mange mails, meget hurtigt, 
gennem vores mail-bokse, dengang i starten af marts. Mødeudvalget, og særligt formanden, fik 
dog ret hurtigt styr på formaliteterne ved aflysningen.  

Generalforsamlingen afholdes derfor i år virtuelt med udsendte beretninger og virtuelt valg til 
bestyrelsen. Jeg glæder mig til næste år, hvor vi forhåbentlig kan afholde årsmøde med 
generalforsamling i hinandens selskab, ligesom vi plejer. 

 

Bestyrelsen 2019/20 

 

 

Bestyrelsen har det seneste år afholdt 3 eftermiddags/aftenmøder, 1 internatmøde og 1 
telefonmøde. Derudover har vi sendt og modtaget et utal af mails. 

Vi har udfærdiget flere høringssvar blandt andet om medicinrådet, behandlingsråd, opioider, 
kliniske forsøg, genoplivning, RKKP, forskningsprojekter med mere.  
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DSKO får mange henvendelser vedrørende udpegninger til diverse poster, arbejdsgrupper og 
lignende. Variationen af disse poster er stor, såvel i prestige, som i arbejdsbyrde. Jeg er meget 
taknemlig for at det i langt de fleste tilfælde er lykkedes at få indstillet medlemmer til disse poster. 

I april modtog vi en henvendelse fra SST vedrørende nuancering af risikogrupper for udvikling af 
alvorlig covid-19 infektion. Dokumentationen er sparsom og svarfristen kort, men vi fik indsendt 
en nuancering for kræftpatienter. Denne er efterfølgende blev kortet ned og flettet sammen med 
andre diagnoser, i SST seneste anbefalinger. 

Som formand er jeg blevet bedt om at deltage i flere større møder. Jeg har således holdt oplæg på 
medicinrådets temadag i oktober, ”kræft 360” i februar og rundbordsdiskussion under LIF i 
februar. Jeg har også deltaget i høring om medicinrådet i oktober og stormøde om Nationalt 
GenomCenter i december. 

Jeg skulle have deltaget i ”Politisk landskonference om kræft” i marts, som desværre også blev 
aflyst grundet corona.  

Jeg har skrevet en leder til Annual Oncology, en klumme til SKA nyt og senest en videnskabelig 
leder til Ugeskrift for Læger. Endvidere har nogle journalister henvendt sig med henblik på svar på 
enkelte spørgsmål og problematikker. 

Til juni skal jeg til et analysemøde med blandt andet kræftens bekæmpelse, DMCG, 
lægemiddelindustriforeningen og dansk industri, om ulighed i kræftbehandling. Det bliver 
spændende at se hvad det kan føre med sig.  

Arbejdet som formand for DSKO er alsidigt og spændende. Mange uforudsete opgaver dumper ind 
i mailboksen eller per telefon og vi får dem altid løst i fællesskab. Opbakningen fra den øvrige 
bestyrelse og alle jer medlemmer, er uundværlig.  

 

 

DSKOs stand, kræftforskningsdage, august 2019 
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DSKOs formål 

Vi har i bestyrelsen diskuteret DSKOs plads i feltet mellem DMCGer, andre specialespecifikke 
grupper, DCCC med flere. DSKO har stadig sin berettigelse, idet vi dækker onkologien bredt på 
tværs af subspecialer. DSKO er en fagpolitisk og rådgivende organisation under LVS. Vi har en 
vigtig stemme via LVS og er uafhængige af politisk indflydelse. Desuden har vi en stor og vigtig 
opgave med uddannelse af onkologer. Vi tolker uddannelse helt bredt; fra de medicinstuderende 
til videreuddannelse af speciallæger, men naturligvis med hovedfokus på vores 
uddannelsessøgende læger.  

På samtlige bestyrelsesmøder fremlægger formanden nyt fra uddannelsesudvalget, ligesom 
formanden for FYO fremlægger nyt fra yngre onkologer. DSKO støtter relevante møder, hvor der 
arbejdes med optimering af uddannelse. Uddannelse fylder dog ikke meget i denne beretning, idet 
der henvises til formandsberetningen for DSKOs uddannelsesudvalg. 

I sommer uddelte vi de sidste af DSKOs rejselegater. Vi arbejder på at synliggøre, hvad legaterne er 
brugt til og hvad der er kommet ud af opholdet i udlandet. Vi håber på den måde at kunne 
inspirere andre til at rejse og engagere sig internationalt, men vi gør det også for at have en 
platform til at søge nye penge, så vi fortsat vil kunne udbyde rejselegater i fremtiden. 

I en hverdag med flere onkologer i medicinrådet og i dettes mange fagudvalg, samt restriktioner 
på samarbejde og rejser med medicinalindustrien, ser vi ind i en fremtid hvor færre kommer på 
internationale kongresser. Vi har derfor i DSKO arbejdet på indførelsen af et 
efteruddannelsesudvalg. Meningen med dette er at arrangere eller facilitere nationale møder med 
inputs og præsentationer fra en eller flere internationale kongresser, samt at diskutere nye 
resultater i en national kontekst. Målgruppen er speciallæger. Vi er dog ikke rigtig kommet i mål 
med fokus og indhold, men vil arbejde videre med dette.  

I DSKO støtter vi grupper for medicinstuderende med særlig interesse for onkologi: onkologisk 
selskab for medicinstuderende (OSM). Der er grupper i Århus og København. Derudover er der i 
efteråret også oprettet en gruppe i Ålborg. Vi har i bestyrelsen besluttet fortsat at støtte disse 
selskaber, med henblik på at synliggøre og skærpe interessen for onkologien, allerede under 
medicinstudiet.  

Der er i regi af DSKOs uddannelsesudvalg, med mange udpegede onkologer og fysikere, 
udfærdiget et strålekompendium. Der har været stor interesse for strålekompendiet, der nu kan 
tilgås af alle introduktionslæger via den elektroniske logbog. Der blev i sommer indgået en aftale 
om også at sælge licenser til radiografskolen. Al indtjening går ind på en specifik konto, således at 
der er råd til at arrangere møder eller internater til fremtidige opdateringer af kompendiet. 

 



 

Formandsberetning DSKO 2020 

4 
 

 

 

Internationalt 

Vi har i Danmark flere onkologer, der er engageret i internationale samarbejdsrelationer. Som 
noget nyt skulle vi, fra i år som et fast punkt generalforsamlingen, have haft oplæg vedrørende 
arbejdet i ESMO og ESTRO med henblik på at synliggøre arbejdet, samt rekrutteringen til dette 
arbejde. Vi har i vinter fået udpeget en UEMS observatør, der ligeledes fremover vil blive 
opfordret til at holde et lille indlæg på GF.  

I februar var jeg i UEMS regi til et europæisk møde vedrørende indhold af uddannelsen i onkologi i 
flere europæiske lande. Der er stor forskel på strukturen af uddannelse, samt om man uddannes 
til klinisk-, medicinsk- eller stråle onkolog. Mødet udmøntede sig i et oplæg til et core curriculum, 
med henblik på at højne og ensrette uddannelsen i Europa. Danmark har, sammen med Norge, 
Sverige og England, meget strukturerede uddannelsesprogrammer. Disse dannede rammen om 
det nye core curriculum. Det var meget interessant at se hvor stor forskel der er på uddannelsen 
og sundhedsvæsnets opbygning i de forskellige lande.  

 

Synlighed  

Jeg har bestræbt mig på at udsende et nyhedsbrev 1 gang om måneden og at samle sammen, så 
der ikke udsendes mails uden tilstrækkeligt indhold. 

I efteråret 2019 oprettede vi en facebookgruppe, mest med henblik på en kontaktflade til 
medlemmer som skal på kongres uden sponsor. Den kan naturligvis også bruges til andre formål 
og det er frit for alle, at lægge relevant materiale op. Den er ikke rigtig levende endnu – måske vi 
skal udnævne en SOME-ansvarlig i den kommende bestyrelse? 

 

ESMO hhv. WCLC september 2019 

Hjemmesiden er et helt kapitel for sig selv. Den besøges flittigt af jer og nogle journalister, men 
desværre også af hackere. På hjemmesiden er der et bestyrelsesforum, hvor mails kan logges og 
gemmes, således at de tilgængelige for fremtidige bestyrelser. En god ide, men åbenbart også  
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interessant for hackere. For lige før sommerferien kom der pludselig en række mærkeligt 
udseende mails og det viste sig at hjemmesiden var hacket. Hullet blev hurtigt lukket og vi bruger 
nu ikke længere dette lukkede og loggede mailsystem. En anden ting ved hjemmesider og let 
tilgængelige oplysninger, er at disse oplysninger kan bruges til CEO fraud. Kassereren har 
modtaget mange mails fra en mailadresse der umiddelbart ligner min, om at overføre beløb til 
diverse konti. Vi er 2 gange blevet kontaktet af en IT sikkerhedsmedarbejder fra regionen, om at 
der er forsøgt svindel mod os. Det har desværre vist sig at det rent faktisk var lykkedes en eller 
flere svindlere at få udbetalt penge fra DSKO på tidspunktet lige omkring sidste års årsmøde. Det 
er naturligvis blevet politianmeldt og vi tager nu forholdsregler med telefonisk kontakt, privat sms 
eller lignende ved behov for pengeoverførsler.  

 

Medicinrådet og samarbejde med medicinalindustrien 

Mange onkologer deltager i medicinrådets arbejde, især i de mange fagudvalg. Vi er i DSKO meget 
opmærksomme på at der fra ledelsernes side bliver givet administrativ tid til såvel mødedeltagelse 
som forberedelse. Vi er heldigvis ikke bekendt med at der er større problemer med dette.  

Medicinrådets habilitetsregler har, som alle ved, skubbet til diskussionen om samarbejde med 
lægemiddelfirmaer. I DSKOs bestyrelse har vi flere gange diskuteret samarbejde med industrien. Vi 
ønsker så vidt muligt at holde DSKO ude af samarbejde med enkelte firmaer, men er også 
opmærksomme på at det kan være behov for et vist samarbejde med industrien. 

 

Tak   

I år skal vi sige farvel og stort tak til 4 bestyrelsesmedlemmer. Tre, der har siddet i bestyrelsen i 6 
år og dermed ikke kan sidde længere i henhold til vedtægterne. Det er tidligere formand Lars 
Henrik Jensen, kasserer Brian Holch Kristensen og Nicolaj Andreassen. Julie Gehl, der har siddet 1 
år som suppleant, trækker sig. Jeres indsats vil blive savnet!  

I bestyrelsen skriver vi sammen flere gange om ugen og på den måde får vi løst mange 
udfordringer. Jeg skylder alle i bestyrelsen en stor tak for mange og hurtige inputs.  

Jeg vil også sige et stort tak til alle de mange af vores medlemmer, der har engageret sig i udvalg, 
bestyrelser, råd og nævn. 

Jeg ser frem mod genåbningen af landet og glæder mig til vi atter kan ses til møder, undervisning 
og kongresser.  

 

Venlig hilsen  

Lotte Engell-Nørregård, formand for DSKO 


