Beretning til overlægerådets generalforsamling 6.12.2018

2018 har været et roligt år. Overlægerådet er fortsat præget af lidt afmatning, fordi færre har tid til at
komme til vores ugentlige møder. Tidligt på året havde vi en storkonflikt, men AHH var ikke udtaget, og der
kom ikke megen uro ud af det hos os. Kom der noget ud af konflikten? Det var noget med skolelærerne..
VI har haft nogle gode foredrag, hvor Charlotte Wilkens Jensen lagde ud i januar med et indlæg om hvorvidt
vi skal have flere fødesteder i Danmark. Siden er det besluttet, at det skal vi. Selvom argumenterne imod
var klare.
Ove Andersen fortalte om forskningens tilstand på AHH, også et yderst spændende indlæg.
Henrik Løvendahl Jørgensen blev ansat på klin.kem. afd, og er siden blevet professor. Han bidrager meget
til overlægerådets arbejde. Han gav os en Impact factor opsang af høj kvalitet og underholdningsværdi.
Der har været to sundhedsjurister jurister fra regionen og fortælle om indhentning og videregivelse af
oplysninger fra SP, og nogle lokale jurister kom og talte om den skærpede persondataforordning, der trådte
i kraft i maj.
Lige før sommer fortalte Christian Rasmussen om tankerne om patientforløb ifm Nyt AHH. Byggeriet tager
jo hurtigt form, og snart bliver det en realitet. Vi skulle også have haft byggechef Uffe Gebauer Thomsen til
at fortælle om udviklingen af byggeriet, men der skiftes byggechef hele tiden, så det må vente til en ny er
fundet.
Henrik Løvendahl var her igen og fortælle om kliniske udfordringer ved prøvetagning og tolkning af
blodprøvesvar, igen et meget spændende oplæg.
Vi har haft vicedirektør Kurt Stig Jensen til at fortælle os om spareplanerne og Budget 19.
Vi har haft Windows10 teamet ude for at fortælle om den digitale arbejdsplads, derunder udrulning af
windows 10. Som stadig giver problemer rundt omkring
2 konsulenter fra HR på Regionsgården fortalte om Fremtidens kompetencer i RegionH, og læge Pernille
Nielsen introducerede det nye projekt vedr. I-EWS.
Sidst har vi haft Johnny Dyreborg fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til at fortælle om
Lægers arbejdsmiljø. Det var meget spændende/overraskende hvad han kunne vise. Tallene fremgår af
vores hjemmeside.
Det sidste indlæg i år bliver den 13.12. hvor der kommer to konsulenter fra Enhed for Hospitalsplanlægning
fortæller om Hospitalsplanlægningen.
De fleste oplæg og artikler ligger på vores hjemmeside www.overlaeger.dk
Det kan være svært at få oplægsholderne til at fremsende deres præsentation efterfølgende, men vi gør en
ekstra indsats for at indhente dem nu, for der har været flere virkelig interessante.

Det er også en kamp at skaffe foredragsholdere, for vi kan ikke lønne folk for at komme. Desuden mangler
jeg inspiration til hvad medlemmerne vil høre om.
Hver 3. torsdag er i princippet med direktionen. Vi har hørt om bl.a justering af den ambulante aktivitet,
flere subakutte tider, og flere agslutninger af patienter til almen praksis. Der er ikke så mange spm at stille
Direktionen. Vi er i en tilstand af SP og DJØF afmægtighed.
Vi havde en god Nytårskur, og gentager succes’en med ny quizz den 3.1.2019!
Sommerfesten aflyste vi pga økonomi og tog i stedet på en selvbetalt aften på en restaurant. Vi håber at få
råd til en orn’li syg sommerfest i 2019!
Medlemstallet er ikke så højt, som man kunne ønske. Der er 253 overlæger på vores mailliste. Der er under
det halve i medlemstal. Men vi er dog steget fra 92 i november 2017 til 116 nu. Det er faktisk en stigning på
26%. Vi har gjort en ekstra indsats for at få flere medlemmer, og vil fortsætte med det. Tak til alle i
afdelingerne, de har hjulpet med at opfordre deres kolleger til at melde sig ind.

