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Årsberetning 
Året 2021/2022 har været mit tredje år som formand af DSKO. Det har været endnu 

et spændende år med mange nye opgaver.  

Selvom jeg har været formand i 3 år, er det som bekendt første gang jeg deltager i 

årsmøde og generalforsamling som formand, idet årsmødet 2020 blev aflyst og 2021 

blev afholdt virtuelt. Jeg har derfor glædet mig meget til at vi endelig kan få lov til at 

afholde et fysisk møde.  

Da COVID smittetallene atter begyndte at stige i december sidste år og tiltog hen over 

jul og nytår, måtte vi liige vurdere om vi turde satse på at afholde et fysisk årsmøde. 

Da det er afdelingsledelserne der afholder de fleste udgifter til deltagelse – og dermed 

også er dem der mister penge, hvis mødet må aflyses, valgte jeg at kontakte de 

ledende overlæger. Jeg skrev en mail 3/1 kl halv otte om aftenen og ved middagstid 

næste dag, havde alle svaret med stor opbakning til afholdelse af et fysisk møde. Vi 

krydsede fingre for at det kunne lykkes i år og her står vi heldigvis  

Der har været stor interesse i atter at kunne mødes med sine kollegaer på tværs af 

landet og det viser sig ved et rekord højt deltagerantal på 190.  

Tak til alle jer der er mødt op til årsmødet og til denne generalforsamling. 

 

Præsentation  
Da jeg for ikke så frygtelig længe siden var PhD studerende og uddannelseslæge og 

deltog i DSKOs årsmøder, følte jeg det indimellem lidt som om alle kendte hinanden. 

Det kunne være lidt svært at finde ud af hvem der var hvem og hvor de hørte til. 

Oplægsholdere blev nogle gange blot præsenteret med fornavn.  

Som ganske ny formand for DSKO blev jeg bedt om at udtale mig om en opgørelse 

om at kvinder blev tituleret mindre korrekt end deres mandlige kollegaer. Jeg ved ikke 

om der er forskel på hvordan kønnene tituleres i Danmark, men det øgede min 

opmærksomhed på at validiteten og vægten af et givent oplæg eller udtalelse, 

naturligvis øges når vi ved hvem der udtaler sig. Jeg har derfor aftalt med formanden 

for mødeudvalget at vi vil ved dette årsmøde vil bestræbe os på at præsenterer alle 

korrekt – også selvom det af og til kan føles lidt kunstigt. 

Af samme grund indeholder programmet også sådanne oplysninger - og vi går alle 

med navneskilt. 

Det handler om at vide hvem der står overfor én - og det handler om relationer.  

På tilsvarende vis er det relevant at holde sig for øje hvad DSKO er og hvad formålet 

er. Og hvorfor holder vi generalforsamling.  
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En generalforsamling kan godt lyde kedelig og 

uvedkommende eller vanskelig at relatere sig til, men som formand er det 

altafgørende at der er kendskab til hvad der foregår i bestyrelsen og at der er 

opbakning til bestyrelsens arbejde. Hvis en bestyrelse afkobles fra de øvrige 

medlemmer, har den ikke længere sin berettigelse.  

Derfor er en generalforsamling vigtig og særligt de 2 valg senere på aftenen 

 

Hvad er DSKO 

 

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

videnskabeligt selskab, under 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.  

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 i hele landet. Formanden for uddannelsesudvalget fremlægger 

sin egen årsberetning under punkt ”d”. 

DSKO har godt 400 medlemmer  

DSKO tegnes af Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af ;  

Iben Spanggaard, overlæge, RH, og næstformand for DSKO 

Kristin Enevoldsen, overlæge, Vejle,  og sekretær for DSKO 

Trine Lembrecht Jørgensen, Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d, OUH 

Og kasserer for DSKO 

Louise Wichmann Matthiessen, overlæge, Herlev og formand for DSKOs mødeudvalg,  

Eva Maria Soelberg, Uddannelsesansvarlig overlæge, RH og 

Formand for DSKO’s uddannelsesudvalg  

Christian Rønn Hansen, Fysiker, OUH og Dansk center for protonterapi 

Malene Støchkel Frank, Afdelingslæge, Ph.d. stud.Sjællands Universitetshospital 
Marianne Vogsen, H-læge, PhD, OUH, Formand for FYO 

Simon Buus, Afdelingslæge, ph.d, AUH 
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Andreas Carus, Overlæge, Ph.d. Ålborg 

 

Bestyrelsen er uundværlig for mig som formand. Der skrives utallige mails, (mange 

gange om ugen), variationen er enormt stor, hvilket gør arbejdet spændende og 

alsidigt  

Bestyrelsen har bestået af de samme personer de sidste 2 år, med ændring af poster 

efter sidste valg. Det er en bestyrelse der fik flere nye medlemmer i 2020, altså under 

starten af pandemien. På grund af alle restriktionerne var det først i september 2021 

at vi kunne mødes første gang. Det var dejligt og hyggeligt endelig at kunne møde de 

andre bestyrelsesmedlemmer, som jeg hidtil kun havde skrevet med, men aldrig 

mødt. Vi mødtes som sagt fysisk til internat i september og til bestyrelsesmøde i 

november. Derudover har vi haft 2 virtuelle møder, først et konstituerende møde i 

maj 21 og senest i februar 22 

Og hvem er så jeg  

Jeg hedder Lotte Engell-Nørregård og har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og 

formand siden 2019. Jeg går dermed ind i det sidste år som medlem af bestyrelsen.  

Før jeg blev valgt ind i DSKOs bestyrelse, var jeg i FYOs bestyrelse, i DSKOs 

mødeudvalg og DSKOs uddannelsesudvalg.  

Mit daglige arbejde foregår på afdelingen for kræftbehandling på Herlev, hvor jeg 

arbejder med patienter med lungekræft, er leder af sengeafsnittet og klinik 6, indtil 

jeg om 14 dage skifter jeg til leder af stråleterapien.   

Som formand af DSKO er jeg også involveret i andre opgaver og poster. Jeg er 

således blevet medlem af LVS’ repræsentantskab og af SSTs udvalg for kræft.  

 

Høringer 

Som jeg nævnte i min introduktion, er DSKO rådgivende i spørgsmål vedrørende 

klinisk onkologi og vi modtager en del høringer og anmodninger enten via LVS eller 

direkte fra SST eller sundhedsministeriet. Vi har det seneste år, udfærdiget 

høringssvar vedr  

Arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser,  

Medicinsk Cannabis, .. 2 gange 

Vejledning om journalføring,  

Behandlingsrådet  

og senest (i dag) om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og 

sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)  

Derudover har vi svaret på henvendelser om  
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Faglig bistand til afgrænsning af lægemidler der kan 

betegnes som kemoterapi 

Anmodning om rådgivning i forhold til ny formulering af specialfunktion vedr. 

Elektrokemoterapi 

Anmodning om rådgivning vedr. hyperterm regional perfusion ved metastaserende 

melanom og inoperable sarkomer på ekstremiteterne 

Vi kommer gennem dette arbejde (som I nok kan fornemme) rundt i mange facetter 

af onkologien  

Det er interessant at have mulighed for at bidrage til et så relevant politisk, fagpolitisk 

og fagligt arbejde. 

 

COVID-19 

Igen i år har COVID-19 fyldt en del af bestyrelsens arbejde og jeg har flere gange i 

løbet af året været i kontakt med SST. Jeg er 2 gange blevet ringet op af Bolette 

Søgård fra SST en søndag eftermiddag vedr DSKOs holdning til covid vaccination 

Det er interessant at arbejde i det sundhedsfaglige og politiske spændingsfelt; for 

hvad gør man når man bliver indkaldt til et møde om covid vaccination - og det dagen 

forud for mødet er meldt ud at man vil tilbyde 4. vaccine til patienter med svært 

nedsat immunforsvar. .? så handler mødet ikke OM der skal tilbydes vaccination, men 

HVORDAN - altså under hvilke forhold og formuleringen af argumentationen for 4. 

vaccine og om håndteringen og indmelding i klinikken.  

Når jeg er indkaldt til møde i SST vedr planlægning fx vaccine drøfter jeg naturligvis 

min holdning med resten af bestyrelsen. I enkelte tilfælde finder jeg også behov for at 

kalibrere min opfattelse med de ledende overlæger fra de onkologiske afdelinger. Jeg 

vil gerne takke for opbakning til mine henvendelser og altid hurtigt respons. 

 

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 af DSKO 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 en interesseret kandidat til posten. Nogle gange er de opslåede poster kun 

marginalt forankret i onkologien, men jeg tillader mig alligevel at formidle dem, da 

samarbejdet med andre specialer også er vigtig  

Vi har i bestyrelsen diskuteret hvordan vi forholder os til at opslå stillinger på 

hjemmesiden, hvor der ikke er tale om udpegning fra DSKO, men hvor hjemmesiden 
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blot fungerer som ”opslagstavle”. Vi er blevet enige om at for 

at slå en stilling op på denne måde, skal det af opslaget fremgå at der 14 dages 

svarfrist, at posten er tidsbegrænset samt ønsket omfang af CV og ansøgning. For at 

sikre dette har vi lavet et lille opslag på forsiden, hvor dette fremgår. 

I bestyrelsen mener vi at tidsbegrænsning af udpegninger er vigtig for at opretholde 

relevans og engagement, samt muligheden for at give plads til yngre kollegaer. 

Dette er også baggrunden for et af forslagene til lovændringerne som I hører om 

senere  

 

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 jævnlige 

henvendelser vedr. udpegninger og genudpegninger til formandskaber til diverse 

fagudvalg. Heldigvis accepterer langt de fleste af jer genudpegning.  

 

Sidste år (vinteren 20-21) regnede jeg sammen at vi havde 55 onkologer i fagudvalg. 

Da jeg i efteråret lavede en rundspørge hos de ledende overlæger var tallet steget til 

65.  

Onkologers arbejde i medicinrådet fylder meget i vores alle sammens hverdag på 

mange niveauer. Jeg glæder mig derfor til lørdagsprogrammet, hvor vi netop skal tale 

om medicinrådet fra forskellige vinkler. 

 

Samarbejde med industrien  
I bestyrelsen diskuterer vi jævnligt de etiske og praktiske dilemmaer vedrørende 

samarbejdet med industrien, både for en enkelte læge og for selskabet. Vi drøfter 

derfor også hvorvidt der skal være firmasponsorater til vores årsmøder. Vi har i den 

forbindelse været i kontakt med andre selskaber under LVS, som også har 

firmasponsorater og ønsker at fastholde disse. Faktum er at det ikke vil være muligt 

at afholde årsmødet som vi kender det uden firmasponsorater. Imidlertid er 

lovgivningen stram og håndteringen lidt vanskelig. Det vil være et fortsat emne til 

diskussion i bestyrelsen om årsmødet skal have en anden form, uden 

firmasponsorater, i fremtiden. 

Den 24. februar i år fik de etiske dilemmaer vedr firmasponsorater pludselig en ekstra 

dimension med Ruslands invasion af Ukraine  

Umiddelbart tænkte jeg ikke at jeg som formand skulle forholde mig direkte til krigen 

i Ukraine, men dér blev jeg klogere. For kort efter invasionen i Ukraine, blev vi i 

bestyrelsen spurgt til årsmødets sponsorers holdning og samarbejde med Rusland.  – 
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og dermed også DSKOs engagement. Atter blev mailen 

flittigt brugt og vi endte med at bede sponsorerne om en udtalelse vedrørende deres 

engagement med Rusland og vi kontaktede LVS mhp om de havde en holdning til 

håndteringen af firmasponsorater. Vi fik nogle fornuftige tilbagemeldinger og endte 

med et ”statement” der er lagt på hjemmesiden, - igen mhp åbenhed og transparens. 

”Arvede sager” 
Sommeren 2021 blev jeg gjort bekendt med en lang følgeton om henvendelse til 

sundhedsministeriet mhp autorisation til hospitalsfysikere. Det er en sag som 

hospitalsfysikerne (DSMF) har arbejdet med i mange mange år og som tidligere 

formand for DSKO Lars Henrik Jensen for længe siden gik ind i, for at støtte DSMF 

(jeg har en mail korrespondance der går tilbage til 2019). Jeg gik i gang med et let til 

moderat tryk på sundhedsministeriet og i efteråret fik vi en tilbagemelding, som vi 

ikke mener giver så meget mening. Jeg har derfor bedt om et møde, under fortsat let 

til moderat pres - og sørme om vi ikke netop for en uges tid siden har fået et møde i 

kalenderen til april med Heidi Rønde, formand for DSMF og jeg.  

Rekruttering til bestyrelsen 
Vi bruger noget tid på at tale om hvem der kan indgå i DSKOs bestyrelse og en del af 

dem vi spørger, takker desværre nej. Oftest er det pga stort arbejdspres og jeg håber 

ikke at det er fordi at DSKOs arbejde findes irrelevant eller kedeligt. Som medlem af 

bestyrelsen og senest som formand kan jeg kun sige at DSKOs bestyrelsesarbejdet er 

lærerrigt, horisontudvidende og yderst givende  

Strålekompendiet  
For nogle år tilbage blev der lagt et stort arbejde i at udgive et strålekompendium til 

I-læger i onkologi. Aftalen var at de onkologiske afdelinger betaler pr I-læge og at 

disse penge går til at vedligeholde/opdatere kompendiet med jævne mellemrum. Vi 

har i bestyrelsen atter kigget på dette, fået pengene ind og har kontakt med 

styregruppen mhp vedligeholdelse af kompendiet. 

 

Synlighed  

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

udsende regelmæssige nyhedsbreve, hvor jeg gennemgår udpegninger, ledige poster 

og diverse informationer. Derudover holdes hjemmesiden opdateret med seneste nyt.  

Synligheden overfor nationale og internationale partnere har som bekendt været lidt 

udfordret de sidste år, da det ikke har været muligt at ”networke” ved større møder. 

Det er nu tydeligt at restriktionerne er ophævet og har været flere møder på det 

sidste. Jeg det sidste år deltaget virtuelt eller fysisk i  

virtuelle møder med SST vedr covid vaccine 
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WORKSHOP OM CORONAS AFLEDTE KONSEKVENSER FOR 
SUNDHED OG TRIVSEL FOR KRÆFTPATIENTER, Danske regioner 

 
Sundhedspolitisk topmøde på Chr borg 

Kvalitet og sammenhæng i fremtidens nære sundhedsvæsen, Sundhedspolitisk 

Topmøde 2021 

Fremtidens kræftbehandling- hvordan møder vi fremtidens kræftpatient i 

Skandinavien?, Danmarks ambassader i Norge og Sverige 

Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskabsmøde 

 

I slutning af måneden skal jeg til cancer summit, til april kræftpolitisk forum og møde 

om ulighed i kræft.  

 

En anden måde at synliggøre onkologien er via pressen. Jeg har det seneste år været 

i dagens medicin, berlinske tidende 

 

Håndtering af hjemmesiden  
Hjemmesiden er et vigtigt omdrejningspunkt for DSKO og der arbejdes på at den 

bliver endnu mere vigtig da den i fremtiden nok også kommer til at fungere som 

indgang til materiale for uddannelsessøgende læger  

Som I vil se af kassereren regnskab, er der en ikke ubetydelig udgift til hjemmesiden. 

Vi har i bestyrelsen drøftet hvor vigtig hjemmesiden er og om det er muligt at lave 

den billigere, men er nået frem til at hjemmesiden er særdeles vigtig og at det næppe 

kan gøres meget billigere. Men for ikke at misbruge medlemmernes penge har vi 

besluttet at vi selv må håndtere de simpleste indlæg. Det har jeg påtaget mig indtil 

videre, men vi har talt om at vi måske skulle opfinde en ny post i bestyrelsen – en 

hjemmeside/SOME ansvarlig ved næste konstituerende bestyrelsesmøde. 

Jeg indrømmer at jeg ikke er god til promovering på de sociale medier, men jeg 

holder dog hjemmesiden opdateret 

 

Kommende indsatsområder 

Rejselegat  

DSKOs rejselegat har været uddelt gennem mange år. Puljen som blev doneret af 

Frede Donsgård er nu desværre tom. Dog er der enkelte af de sidste der fik rejselegat 

som desværre ikke kom afsted pga pandemien og derfor er der måske penge til nogle 

mindre legater i det kommende år. Vi mener at DSKOs rejselegat er vigtigt for at 
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støtte uddannelse, forskning og netværk og vi arbejder i 

bestyrelsen på om det kan være muligt at søge penge hos nogen fonde, så vi atter 

kan indføre et rejselegat i en eller anden form. Mhp at stå stærkere ved ansøgning fra 

fonde, vil vi appellere til alle der har været udenlands med hjælp fra DSKOs 

rejselegat, om at indsende rejseberetninger til selskabet.  

Ulighed i kræft /sundhed  

Debatten om ulighed i kræft /sundhed har været i gang igennem flere år. Debatten er 

højaktuel efter sundhedsministerens udmelding i går og jeg forventer fortsat at 

deltage i debatten. 

Sidste år lancerede LVS ”vælg klogt”-kampagnen. Det første oplæg vedr palliation til 

patienter med kræft, fremstod i vores øjne ikke gennemarbejdet og uden hold i den 

kliniske hverdag. Vi indsendte rettelser og jeg skal til møde om Vælg-klogt igen til 

maj.  

 

Sundhedsdatastyrelsen 

I efteråret 21 var, Ledende overlæge Lars Henrik Jensen, Overlæge og 

bestyrelsesmedlem Andreas Carus og jeg til virtuelt møde med 

sundhedsdatastyrelsen. De prøver at få implementeret en adgang til at trække 

sundhedsdata til bla forskning. Det er lidt vanskeligt at gennemskue håndteringen og 

mulighederne for at trække data, men det er et prioriteret arbejdsområde i det 

kommende år. 

Henvendelser fra DSKOs medlemmer  

Som det nok fremgår, og som I ved fra jer selv og jeres kollegaer, er DSKOs 

medlemmer aktive og engagerede og jeg er taknemlig over den tillid der vises mig når 

jeg bliver kontaktet af medlemmer der ønsker at ”løfte” en sag til LVS eller SST.  

I den andledning har jeg således rettet henvendelse til SST vedr beskrivelse af 

håndteringen af gravide med kræft i specialeplanen, samt en henvendelse til LVS vedr 

ekspertudtalelser til medicinalfirmaer i forbindelse med deres ansøgninger til 

Medicinrådet. 

 

Tak  

Jeg vil gerne starte med at sige en stor tak til alle i bestyrelsen. Som jeg har 

beskrevet er vi i jævnlig kontakt og jeg er meget taknemlig for de mange, promte og 

gode inputs og vinkler, som jeg lærer af og hjælper mig til gode og velargumenterede 

svar på diverse henvendelser. 

Jeg vil også sige en stort tak til alle de mange af DSKOs medlemmer, der har 

engageret sig i udvalg, bestyrelser, råd og nævn eller som hjælper med udtalelser på 

diverse henvendelser. 
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Jeg vil gerne takke afdelingsledelserne for opbakning til at 

sende medlemmer afsted på dette årsmøde - Og særligt til jer der også betaler for 

deltagelse for de studerende der har indsendt abstracts. I hjælper dermed til at 

opretholde engagement og fastholdelse af vores kommende kollegaer.    

Og til sidst vil jeg gerne takke alle jer der er mødt op både til årsmødet og til denne 

GF.  

Jeg ønsker jer alle en god aften og et godt årsmøde  

 

Venlig hilsen  

Lotte Engell-Nørregård, formand for DSKO 


