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Årsberetning 

 

Året 2020/2021 har været mit andet år som formand af DSKO. Endnu et spændende år med 

mange nye opgaver. 

Som de håbløse optimister vi er (vi er vel onkologer), håbede vi på at kunne afholde et årsmøde og 

generalforsamling med fysisk fremmøde. Sidst på vinteren stod det dog klart at vi måtte ændre 

det til endnu et virtuelt arrangement. I modsætning til sidste års akutte ændring til virtuel general 

forsamling og aflysning af årsmødet, har vi i år heldigvis haft mere tid til at forberede os.  

Jeg er glad for at DSKOs mødeudvalg har arrangeret dagens virtuelle årsmøde og at vi i forlængelse 

heraf, nu kan afholde DSKOs generalforsamling. 

Hvad er DSKO 

Når man skal kigge tilbage på året der er gået, er det ofte en god ide at se på hvad formålet med 

det hele er. Derfor vil jeg starte med en kort beskrivelse af DSKO:  

DSKO er forkortelsen af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Selskabet er et videnskabeligt selskab, 

tilknyttet LVS (lægevidenskabelige selskaber). 

Selskabets formål er at fremme udviklingen af klinisk onkologi og at fremme vilkår for uddannelse 

og forskning indenfor klinisk onkologi. Desuden er DSKO rådgivende i spørgsmål vedrørende klinisk 

onkologi. Dette bliver tolket meget bredt og variationen af opgaver er stor.  

DSKO har 2 faste udvalg ; 

Mødeudvalget der står for planlægning og afholdelse af årsmødet og  

Uddannelsesudvalget der inkluderer de uddannelsesansvarlige overlæger fra de onkologiske 

afdelinger. Formanden for uddannelsesudvalget fremlægger sin egen årsberetning under punkt 

”d”. 

Bestyrelsen  

Som sagt er arbejdet som formand for DSKO alsidigt og spændende. Der er mange opgaver der 

skal løses og opbakningen fra den øvrige bestyrelse er uundværlig.  

Bestyrelsen består af ;  

Iben Spanggaard, næstformand, RH 

Andreas Carus, sekretær, Ålborg 

Trine Lembrecht Jørgensen, kasserer, OUH 

Louise Wichmann Matthiessen, formand for mødeudvalget, Herlev 
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Christian Rønn Hansen, OUH 

Malene Støchkel Frank, Sjællands universitetshospital  

Marianne Vogsen, FYO-repræsentant og  –formand, OUH 

Eva Maria Soelberg, formand for uddannelsesudvalget, RH  

Simon Buus, AUH 

Kristin Enevoldsen, Vejle 

Vi har naturligvis ikke kunne mødes fysisk i år, men vi har afholdt 5 virtuelle møder af 1-2 timers 

varighed. Desuden er vi i flittig kontakt på mail, oftest flere gange om ugen. 

Høringer 

Via LVS modtager vi en del høringer og vi har i år, som i de andre år, udfærdiget diverse 

høringssvar. I år har vi arbejdet med Behandlingsråd, epidemiloven, QALY og udlevering af data. 

Særligt har epidemiloven været spændende at gennemgå og det er interessant at have mulighed 

for at bidrage til et så relevant politisk og fagpolitisk lovforslag. 

Som noget nyt har vi, sammen med formanden fra DCCG, Camilla Qvortrup, initieret en 

udpegningsproces til en arbejdsgruppe vedrørende DPD mangel. Efterfølgende indledte vi en 

høringsproces for den udarbejdede nationale konsensusrapport med indsamling af hørningssvar. 

Det har været spændende at være med til at initiere denne høringsproces og en fornøjelse at se 

hvor hurtigt og effektivt arbejdsgruppen fremkom med rapporten, der blev udgivet 9/3 2021. 

COVID-19 

COVID-19 har fyldt en god del af bestyrelsens arbejde gennem det sidste år.   

Vi har fået flere, ofte subakutte, henvendelser fra sundhedsstyrelsen og har sammen med andre 

lægevidenskabelige selskaber deltaget i udformningen af retningslinjer, medvirket til 

afgrænsningen af personer i særlig risiko for alvorligt forløb, samt timing af vaccination. I den 

forbindelse har jeg, blandt andre, samarbejdet med de ledende overlæger fra de onkologiske 

afdelinger. 

Udpegninger og indstillinger 

DSKO får mange henvendelser vedrørende udpegninger og indstillinger 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.  

For at sikre åbenhed og transparens i bestyrelsens arbejde og i udpegningen til diverse poster, slår 

vi altid stillinger og poster op på hjemmesiden, -også selvom vi har interesserede til posten. Nogle 

gange er de opslåede poster kun marginalt forankret i onkologien, men jeg tillader mig alligevel at 
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formidle dem, da samarbejdet med andre specialer giver mening – og 

måske rammer det lige ned i dit interesseområde ? 

Jeg vil her nævne 2 områder, hvor vi har arbejdet med udpegninger det seneste år. 

Nationalt GenomCenter (NGC) 

I december 2019 deltog jeg, sammen med mange andre onkologer, i opstartsmødet vedrørende 

NGC. Centeret er stadig under opbygning og DSKO har siden opstartsmødet været inddraget flere 

gange i forhold til opklaring af diverse spørgsmål, samt indstillinger til Advisory Board og specialist 

netværk. Vi forventer snart at vi snart bliver bedt om at indstille til specialistnetværk vedrørende 

onkologi. Jeg sender det naturligvis ud til jer, når det bliver aktuelt.  

Medicinrådet  

Medicinrådet med dets mange fagudvalg, begyndte deres arbejde i december 2017. Ultimo 2018, 

blev det besluttet at alle medlemmer skal genudpeges hvert 2. år. Eftersom DSKO, via LVS, 

udpeger formænd for fagudvalg, har vi hen over vinteren (2 år efter denne beslutning) haft ganske 

mange udpegninger og genudpegninger til formandskaber til diverse fagudvalg. Heldigvis 

accepterer langt de fleste af jer genudpegning.  

Da jeg i vinter sad med nogle disse udpegninger, gik jeg lidt ind i hvor mange onkologer der 

egentlig sidder i fagudvalgene. En hurtig gennemgang på hjemmesiden viste at der er ca 55 

onkologer i 13 forskellige fagudvalg. For at sætte det lidt i perspektiv gik jeg i 

autorisationsregisteret og fandt ud af at vi er 417 autoriserede speciallæger i onkologi og klinisk 

onkologi. Det svarer til at godt 13 % af onkologiske speciallæger sidder i medicinrådets fagudvalg, -

så jeg synes at vi er rigtig pænt repræsenteret. 

Jeg har også selv siddet i fagudvalget vedrørende lungekræft indtil november 2020, men måtte 

desværre trække mig, da habilitetsreglerne ikke tillod at jeg kunne kombinere arbejdet i fagudvalg 

med formandskabet for DSKO, og jeg valgte DSKO. 

Synlighed  

Det er vigtigt for mig at DSKOs arbejde er synligt. Derfor bestræber jeg mig på at udsende 

nyhedsbreve ca 1 gang om måneden, hvor jeg gennemgår udpegninger, ledige poster og diverse 

informationer. Derudover holdes hjemmesiden opdateret med seneste nyt og seneste 

høringssvar.  

Som noget nyt har jeg tilført hjemmesiden et lille historisk pust, med en lille liste over de tidligere 

formænd.   

Synligheden overfor nationale og internationale partnere har som bekendt været lidt udfordret i 

år, og det har ikke været muligt at ”networke” ved større møder. Jeg har dog været indbudt til 

virtuelle møder om tidlig opsporing af kræft, ulighed i sundhed og skal i næste uge være med til 

kick off møde om LVS’ ”vælg klogt” -kampagne.  
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Internationalt har vi i år haft en virtuel stand på ESMO 2020 og jeg har 

deltaget i virtuelle møder i ESMO regi, om håndtering af pandemien og vacciner i forskellige lande. 

Det er interessant og lærerrigt at høre om de forskellige landes opbygning af sundheds systemer 

og deres håndtering af pandemien. 

Vi har i Danmark flere onkologer, der er engageret i internationale samarbejdsrelationer. Vi skulle 

fra sidste år, have haft et fast punkt generalforsamlingen, med oplæg om arbejdet i ESMO og 

ESTRO med henblik på at synliggøre arbejdet, samt rekrutteringen til dette arbejde. Vi har sidste år 

udpeget en UEMS observatør, der ligeledes fremover vil blive opfordret til at holde et lille indlæg 

på generalforsamlingen. På grund af det virtuelle format og den begrænsede tid, har vi dog valgt 

at udskyde dette punkt til næste år, hvor vi forventer at kunne afholde fysisk generalforsamling.  

En anden måde at synliggøre onkologien er at fremvise onkologers store arbejde. Jeg har derfor 

brugt en del tid på at skrive indstillinger Marie og August Krogh-prisen, samt Danicas 

uddannelsespris og Danicas hæderspris. Jeg har endnu ikke fået tilbagemeldinger på disse, men 

håber naturligvis at en eller flere priser tilfalder onkologer. 

En tredje måde at synliggøre onkologien er via pressen. Jeg har det seneste år skrevet til UFL og 

SKA-nyt og har været interviewet til Dagens medicin, Berlingske, kr. dagblad samt DR.  

Sidste år fortalte jeg om et internationalt samarbejde om et core curriculum som tillæg til ESTROs 

core curriculum, i regi af European Union of Medical Specialists (UEMS) Jesper Grau Eriksen 

(ESTRO) og undertegnede (DSKO) indgik i dette arbejde. Det er nu udgivet og der ligger link på 

hjemmesiden.   

Kommende indsatsområder 

Bestyrelsen plejer at være på internat i løbet af vinteren. Her tager vi nogle emne op, som vi kan 

arbejde lidt grundigere med. Dette års internat måtte naturligvis aflyses på grund af 

restriktionerne. Vi skulle have arbejdet med at gennemgå selskabets love med henblik på at sikre 

transparens og fornyelse på diverse poster. Endvidere skulle vi arbejde på at søge midler til at 

genindføre DSKOs rejselegat. Disse opgaver vil vi arbejde med det kommende år. 

Jeg forventer at debatten om ulighed i sundhed vil fortsætte og regner fortsat at deltage i denne. 

Som beskrevet lancerer LVS ”vælg klogt”-kampagnen, dette kommer vi også til at arbejde med i 

selskabet. Jeg er spændt på hvad det kommer til at indebære.  

Senest er jeg i mandags blevet kontaktet med henblik om DSKO vil deltage i en lægelig tænketank. 

Formålet er at kunne præsentere gennemarbejdede lægelige udtalelser med henblik på at kunne 

nuancere den politiske eller offentlige debat om sundhedsspørgsmål.  Dette er kun på 

tegnebrættet, så jeg er spændt på at høre nærmere. 

Tak  
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Til min glæde er der ingen der frivilligt forlader bestyrelsen i år. Vi er 4 

fra bestyrelsen på valg; Kristin, Simon, Andreas og jeg selv. Om vi alle får lov at fortsætte vores 

arbejde i bestyrelsen finder vi ud af ved aftenens valg.  

I bestyrelsen er vi i hyppig dialog - ofte flere gange om ugen og på den måde får vi løst de mange 

forskellige opgaver. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle i bestyrelsen for de mange og hurtige 

inputs.  

Jeg vil også sige et stort tak til alle de mange af DSKOs medlemmer, der har engageret sig i udvalg, 

bestyrelser, råd og nævn. 

Jeg vil gerne takke afdelingsledelserne for at stille lokaler og forplejning til rådighed, således at det 

blev muligt at afholde årsmødet og generalforsamlingen med et vist socialt element. 

Jeg håber og tror på at vi i 2022 kan afholde årsmøde med generalforsamling i hinandens selskab, 

ligesom vi plejer. 

  

Venlig hilsen  

Lotte Engell-Nørregård, formand for DSKO 


