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1. Valg af dirigent 
Klaus Børch blev valgt og konstaterede efter godkendelse fra forsamlingen 
pgra det sene tidspunkt for afholdelsen, at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt. 
 
2. Beretning fra formanden 
Året 2011 har været et begivenhedsrigt år. 
Følgende er i kronologisk orden de emner Overlægerådet har behandlet i 
2011.  

Året blev indledt med den traditionsrige nytårsfrokost, flot arran-
geret af den tidligere formand Billy Kristensens. Som vanligt benyttede mange 
af deltagerne lejligheden til et par timer med gode kolleger til at nyde en dejlig 
middag.  

Emnet ”genoplivning og livsforlængende behandling” blev taget 
op af Torben Mogensen, efter dagspressen havde behandlet området. Det 
skete i lyset af en sag på Herlev, hvor en patient havde fået anført –2222 uden 
at være informeret. 

Ledelsesmæssige omstruktureringer på afdelingsniveau, blev på 
ny aktuel. Overlæger er med dags varsel fritaget fra ledelses roller. Direktio-
nen har ved flere møder orienteret foranlediget af Overlægerådet, med de be-
grænsninger, der ligger i, at den slag sager er personalesager.  
Det er Overlægerådets holdning, at den form for drastiske omrokeringer, der 
sættes i værk øjensynligt uden varsel, gøres på baggrund af væsentlige og 
tungt vejende argumenter, hvor de implicerede på forhånd er bekendt med 
den uholdbare situation. Det formoder vi også har været tilfældet i de sager vi 
har været vidne til, og at det også fremover vil være tilfældet. 

Foranlediget af Overlægerådets bestyrelsen blev der arrangeret 
en møderække mellem bestyrelsen og Direktionen. Bekymringer og tanker, fra 
såvel bestyrelsen som fra Direktionen er diskuteret, ligesom emner der egner 
sig mindre godt til drøftelse i det større forum, som Overlægerådet udgør, er 
blevet taget op på møderne. Vi vil gerne takke Direktionen for denne velvilje 
desuden for deltagelsen ved torsdagsmøderne den tredje torsdag i måneden. 
Overlægeforsamlingen sætter pris på disse orienteringer samt de muligheder 
møderne giver for dialog. 
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Vores hjemmeside www.overlaeger.dk så dagens lys i 2011. Den 
er blev præsenteret og holdes opdateret forså vidt angår dagsordenen på 
kommende og afholdte møder. Den giver os mulighed for, at se hvem der sid-
der i Overlægerådets  bestyrelse, vedtægter, samt hvordan man bliver med-
lem af Overlægerådet (25 kr/md), samt hvorledes de fire frokoster om måne-
den betales (70 kr/md).  
Da enkelte overlægerne ikke har mulighed for at være til stede ved torsdags-
møderne, vil vi tilstræbe at hjemmesiden fremover vil indeholde de evt. slides 
der er brugt ved indlæggene på mødet. Bestyrelsen lægger op til at medlem-
merne bidrager med forslag og anbefalinger til indhold og udformning af 
hjemmesiden. 

UpToDate er kommet for at blive. Yngre læge Jakob Johansen 
præsenterede anvendelsen af UpToDate, som Direktionens har stillet til rådig-
hed. Det har været en stor succes. Tilfredshedsundersøgelsen blandt hospita-
lets overlæger allerede efter 2 måneders prøvetid, tydede på dette, og af den-
ne grund er abonnentsfornyelsen for 2012 iværksat. Vi vil takke direktionen 
for, i en tid hvor midlerne er knappe, at prioritere dette solide faglige tiltag, der 
utvivlsomt vil bidrage til kvalitetsforbedring i vores kontakt med patienterne.   

Akkrediteringen ved JCI fik en plads ved Karine Beck som op-
lægsholder. Senere på året (december) fortalte Karine om DDKM (Den Dan-
ske Kvalitets Model). Vi takker for disse indlæg, som har været med til at gøre 
os mere parate til akkrediteringsprocesserne. Indlægget er tilgængeligt på vo-
res hjemmeside.   

Koordinationsudvalget; et nyt organ på HvH, initieret af Jens Ole 
Nielsen og Svend Schultze, har set dagens lys. Det består af ledende overlæ-
ger, specialeansvarlige overlæger og professorerne samt den lægelige direk-
tør. Det er et initiativ vi i Overlægerådet byder velkommen. Emnerne der dis-
kuteres er primært af administrativt, faglig karakter, og vil utvivlsomt bidrage til 
at lægefaglige synsvinkler bliver prioriteret, ved afdækning af problemstillinger 
og beslutninger i vores hospital. 

"Er du vågen?" - Senior Training Captain Leif Bengtsen fortalte 
os om hvorledes man i SAS sikre sig, at piloter har fornøden årvågenhed un-
der langdistanceflyvninger. Det var et indlæg, der blev holdt i forlængelse af 
de diskussioner vi har haft  om overlægers tilstedeværelsesvagter døgnet 
rundt - et emne der også er blevet taget op i Overlægerådet samt i bestyrel-
sens møder med Direktionen.  

Hvad synes overlægers om arbejdet med patientsikkerhed?  Erik 
Juhl beskrev på baggrund af 71 interviews hvordan overlæger har en klart po-
sitiv holdning til arbejdet med patientsikkerheden.  

Ejvind Frausing blev specialeansvarlig i Hjertelunge afdelingen, 
hvorfor han selvvalgt frasagde sig sin funktion som tillidsmand for speciallæ-
gerne. Vi takker for Ejvinds indsats og har efterfølgende budt Thomas Benfield 
velkommen i funktionen. 

Kinesiske læger på HvH, hvorfor det? T.Mogensen orienterede 
om de fordele, såvel kineserne som vi har af at have en venskabsby i Kina.  
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Akut kritisk syg patient - implementering af EWS på Hvidovre 
Hospital. v/projektleder Charlotte Bjørn. Et indlæg hvor de gamle dyder, BT, 
puls, respiration og temperatur på ny får en renæssance i sygeplejen. Det er 
vores håb i bestyrelsen, at overlægerne vil støtte dette initiativ. 

Inge Nordgaard Lassen fortæller om grundlaget og indholdet af 
konceptet "Productiv Ward" i Gastroenheden. Et projekt der er i tråd med 
LEAN tankegangen, og som fjerner spildtid. Konceptet forventes udrullet på 
de øvrige afdelinger på HvH i nær fremtid. 

IT-chef Lars Falk Hansen, redegjorde for netværksproblemerne 
på HvH. Det kom for dagen, at Facebook, Dating.dk og DR er nogle af de 
mest anvendte hjemmesider på HvH. At forbyde brugen af Facebook, fører ik-
ke til noget konstruktivt iflg Direktionen. Den venlige henstilling fra Direktionen 
til at begrænse dette forbrug, skabte en sand storm på hospitalets blog. Hen-
stillingen havde dog den virkning, at trafikken på Facebook er reduceret til 10 
% af udgangsværdien. 

Endokrinologisk afdelings erfaringer med brugen af 360 graders 
speciallægeevaluering, blev belyst af Anders Gotfredsen og Kirsten Nørgaard. 
Denne metode, samt andre metoder til evaluering af speciallægers kompeten-
cer, blev beskrevet og  nyder stor respekt i akkrediterings sammenhænge. 
Evalueringerne har ikke, så vidt det vides, haft negative konsekvenser for af-
delingens overlæger. 

Yves Sales indlæg omhandlede lægers samarbejde med medici-
nalindustrien. ”Må vi eller må vi ikke?” Der er delte meninger, men meget tyder 
på, at der er stramninger på vej.  

”Overlæger kan få indflydelse – hvis de vil!”  Erik Juhl præsente-
rede sin  SWAT analyse, der underbygger, at vi trods de mange styrker vi har, 
ikke kommer langt, hvis ikke vi aktivt går ind og forholder os til vores svaghe-
der som overlæger. Feks. kunne vores holdning til DJØF´erne som modspille-
re frem for som medspillere trænge til en revision. (Eriks præsentation er til-
gængelig på vores hjemmeside) 

Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling opfordret til at føl-
ge op på OPUS arbejdsplads, hvilket vi har gjort. Det har bla affødt, at man på 
Regionalt niveau undersøger mulighederne for at introducere et nyt system, 
der integrerer alle de kliniske og parakliniske systemer, vi har på nuværende 
tidspunkt, i én platform med fælle login. Det ser vi frem til, trods de systemer vi 
har nu, faktisk fungerer bedre end vi havde forventet og til mange lægers til-
fredshed, når ellers nettet ikke skaber problemer, eller når vi sinkes i arbejdet 
pga de mange logins.  

Frokosten ved Overlægerådsmøderne er blevet væsentligt bedre 
den senere tid, og fremmødet til Overlægerådsmøderne tilsvarende mere ”fyl-
dige”. Antallet af medlemmer er steget med 15 %  i 2011, en fremgang vi i be-
styrelsen er stolte af og siger tak for. 
Vi vælger ikke at lægge kvaliteten i spisningen som eneste grund til det øgede 
medlemstal. Derimod tror vi at overlægerådsmøderne stiller et behov, som 
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overlægerne har for at mødes under uformelle rammer, hvor vi kan udveksle 
tanker og oplevelser samt overvejelser i den travle hverdag vi til dagligt går i. 

I året der er gået, har vi i bestyrelsen tilstræbt at få overlægers 
udfordringer omkring ledelse bragt på dagsordenen.  Her tænker vi på den 
daglige ledelse vi bedriver i kraft af at være overlæger. 
Det er os der viser vejen, og som de øvrige medarbejderne følger, når først vi 
har sagt god for planen.  
Det er også os der får et tiltag til at gå i stå, ved ikke at deltage, eller undlade 
at omtale tiltaget eller direkte modsiger en nye aktivitet eller forsøger at un-
dergrave den. Det er en kompetence vi har, som vi bør være nænsom med at 
bruge. 

Vores håb i bestyrelsen er at Overlægerådet fortsætter med at 
være en væsentlig, om end tidsmæssigt lille del, af vores arbejdsliv, hvor vi gi-
ver os selv tid til at udveksle tanker omkring det abstrakte, det rationelle, og er 
objektivt reflekterende i forhold til vores omverden.  
Det fortjener vores patienter ligesom de mange medarbejdere, vi ikke kan kla-
re os uden og vi selv som overlægerne på Hvidovre Hospital. 
Det handler om, at vi på hospitalet har brug for disse tanker, overvejelser, så 
udviklingen på vores hospital forbliver eksemplarisk.   
 
Lad os blive ved med at holde fanen højt, lad os fortsætte med at blande os 
på den konstruktive måde. 
 
På bestyrelsens vegne blev forsamlingen ønsket et godt nytår 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Da vores kasserer Pablo Vinicoff havde forfald fremlagde vores revisor Tho-
mas Benfield regnskabet. Regnskabet viste et overskud på kr. 8968 kr, såle-
des at foreningens formue 2011 udgør kr. 70.612 kr. Regnskabet blev god-
kendt. 
 
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
5. Fremlæggelse af budget 
Et uændret kontingent på kr. 25 og kr 70 for spisningen blev vedtaget. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
Repræsentant for den tværfaglige sektion Søren Anker Pedersen, har siddet i 
Overlægerådet siden 2005, og er således siddet i 3 perioder á 2 år på denne 
post, og han ophører derfor i denne funktion.  
Som universitetsrepræsentant ønsker Jørgen Vestbo ikke genvalg. Vi takker 
såvel Søren og Jørgen  for konstruktive kommentarer og kritik samt indsats i 
Overlægerådet. 
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Charlotte Egsmose fra Patientsikkerhedsenheden stille op og blev valgt med 
akklamation. 
Som universitetsrepræsentant blev valgt Ove Andersen, Forskningsenheden, 
som kasserer valgtes Pablo Vinicoff, (Røntgenafdelingen) og som revisor valg-
tes Ulla Engel, Patologi Afdelingen med akklamation 
(http://www.overlaeger.dk/) 
 
7. Eventuelt 
Intet. 
 
Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede forsamlingen for god 
ro og orden. 
  
 
 Lars Krag Møller Klaus Børch
 formand dirigent 
 
 
 
 


