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1. Valg af dirigent
Klaus Børch blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning fra formanden
Året blev indledt med den traditionsrige nytårskur.
Som vanligt nød vi en dejlig middag sammen med gode kollegaer.
”Det handler om liv” og ”kernefortælling” er ord, der i tiltagende grad dukker op i
vores arbejdsliv.
I overlægegruppen har graden af opmærksomhed til den slags buzz words, ofte alene
været et skuldertræk.
Jeg mener tiden er inde til at give disse tiltag en chance. Vores Direktion synes at være
meget målrettet på dette område, og, hånden på hjertet, når overskriften er ”Det handler om liv” er der vel meget nærliggende, at bruge ”ventet og velkommen” som et redskaber, til at italesætte denne kernefortælling.
Vores nye direktør, Anders Agger, har på få måneder, formået at sætte en dagsorden,
eller nærmere at revitalisere en dagsorden vi har haft på Amager Hvidovre hospital,
om at vi er her for patienterne.
Når man taler med ham er han respektfuld, lyttende og samtidig skarp på de administrative forhold. Det tegner godt.

Med ansættelse af vores nye vicedirektør Else Schmidt, som har en bred organisatorisk erfaring og et stort netværk i sundhedssektoren, bliver forventningerne om muligt
endnu højere.
Jeg håber vi som overlæger vil støtte Direktionen i de nye vinde der blæser over hospitalet, og at vi hermed også får cementeret vores rolle som med-ledere på Amager
Hvidovre Hospital.
Brugerinddragelse som begreb vokser i samfundet.
Har vi været gode nok til at fortælle hvordan vi inddrager? Eller er indsatsen med inddragelse druknet i det utal af registreringer og dokumentationer, som vi oplever og
som kræves i vores tiltagende komplicerede og accelererede patientforløb?
Kunne ”Fokus og forenkling”, bidrage til at emnet prioriteres, således at patientinddragelse fremstår tydeligt over for vores politikere og vores patienter?
For hvordan ved politikerne i dag, at vi faktisk inddrager patienter og pårørende?
Året har været præget af gisninger omkring det nye journalsystem: ”Sundhedsplatformen”. Forberedelserne har båret præg af, at det er en erfaren organisation, der ejer
konceptet bag Sundhedsplatformen. Den har prøvet det før.
Det sætter vi pris på. Vi glæder os til, at vi snart kan få personer, der arbejder med systemet, til at løfte sløret for de første funktionaliteter og ”screen dumps” her i Overlægerådet.
Sammenlægning med Glostrups af Gastroenhed, samt en voldsomme TV2 og presseomtale af et patientforløb på vores Gatroafdeling, har sat spor i organisationen. Ikke
mindst i den berørte afdeling.
Det ser ud til, at vi er kommet styrket igennem, om end der fortsat arbejdes med de
”skrammer”, udsendelsen og det efterfølgende forløb har givet os.
Optagelser af vores konsultationer, undertiden skjulte, bliver i tiltagende grad dagligdag. I dagens avis, Jyllands Posten 10.10.15, diskuteres hvor vidt skjult kameraoptagelser af konsultationer er acceptable.
Formanden for etisk komite. Jakob Birkler, kalder det ”undervågning”
Det er en kærkommen diskussion der rejses, hvor der er fokus på tillidsforholdet mellem patient og behandler. Vi ønsker ikke dette tillidsforhold brudt, og omvendt skal vi
forvente i vores kontakt til patienterne, at (skjult) overvågningen finder sted. Vores
indsigelsesmuligheder er begrænsede, så lad os ikke påvirke af de få personers misforståede lyst til dokumentation, og fortsætte med at fastholde den gode kontakt med patienterne, som vi har i dag.
Sommerfesten:
Medicinsk Museion bød på eksemplarisk rundvisning i de nyrestaurerede lokaliteter.
Senere sørgede Sommlier for en bespisning i topklasse.
En tak skal gå til Overlægerådets medlemmer for en udgøre en perfekt forsamling af
50 glade festdeltagere såvel på Museion som på Sommelier. Endvidere vil jeg takke
medlemmerne af bestyrelsen som varetog planlægningen af arrangementet.
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Vi har i året der er gået, haft fremragende indlæg fra fagspecialister på hospitalet.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke disse personer for deres indlæg, som er at finde
på vores hjemmeside www.overlaeger.dk under kalender
Specielt vil jeg henlede opmærksomheden på tilbuddet fra Christian Ulrik Visby Carlsen og Stig Sonne Holm, to gode kollegaer fra hhv. gastro og orthopædisk afdeling.
De har tilbudt at stå os bi ved patientklager.
Synes du det er svært at håndtere disse følelsesmæssige tunge processer, skulle du
prøve at kontakte en af de to kollegaer..
De eksterne oplægsholdere har bla. bestået af direktøren fra Forskningsfonden Thomas Sindkjær. Mange midler er tilgængelige til den rigtige ansøgning. Ansøgningsbeløbet skal dog mindst være på 7 cifret.
Tine Skak fra kvalitetsenheden, orienterede om den overståede akkreditering og hvad
der nu skal følge efter afskaffelsen af DDKM.
Lise Lindvig fra rejsekontoret, forsøgt at forklare hvorfor ansøgninger om rejsegodtgørelser, kongresophold mv. var undtaget fra reglen om ”fokus og forenkling.”
Finn Bloch gav os den årlige status over byggeriet på hospitalet.
I 2015 har vi taget afsked med flere kollegaer, heriblandt næstformanden for Overlægerådet, Carsten Rygaard, som igennem en årrække har været medlem af bestyrelsen
og sidst fungeret som næstformand. Den indsats takker vi Carsten for og vi er glade
for at Annabell Lee Krarup, overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, med en master i
Sundheds-IT, har tilbudt sig som afløser. Desuden valgte vores lægelige vicedirektør
Torben Mogensen, også at gå på pension.
De har begge været med til at præge hospitalet og Overlægerådet, på en god måde,
hvilket vi vil takke for.
At Ove Andersen, har fungeret i Torbens stilling i det sidste halve år, er vi også taknemmelige for, alt den stund, at hverken Forskningsenheden eller Ove havde lagt denne ”lille fritids syssel”, ind i programmet. Men tak for det.
Gitte Kronborg fra Infektionsmedicinsk afdeling, har siddet i overlægerådets bestyrelse i 6 år, og takker derfor af fra denne post.
Tak til Gitte for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet. Det har været godt at have din
stemme ved vanskelige beslutninger i Overlægerådets bestyrelse
Vi håber i bestyrelsen, at I vil fortsætte med at støtte op omkring Overlægerådet og
dets aktiviteter.
Diskussioner og orienteringer vi har i rådet, er vigtige for at man føler sig medinddraget. Medinddragelse giver et godt arbejdsmiljø - og med et godt arbejdsmiljø, er sandsynligheden for at vi trives større og dermed skaber grobund for at vores kærneopgaver bliver udført endnu bedre.
Alle vinder ved at deltage aktivt i Overlægerådets møder.kommunikation og arrangementer.
3. Aflæggelse af regnskab
Pablo Vinicoff fremlagde regnskabet, der var godkendt af vores revisor Ulla Engel.
Budgettet ballancere med et merforbrug på kr 13.790, hvorefter regnskabet viser en
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formue pr 10.11. 2015 på kr. 53.031,90.
Specificeret regnskab kan medlemmerne rekvirere via kassereren.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Ingen
5. Fremlæggelse af budget
Et uændret kontingent på kr. 25 blev vedtaget.
Bespisningen på Overlægerådsmøderne afregnes nu ved ankomsten til de enkelte møder ved indlæsning af nøglekort. Trækket af de tidligere betalte 70 kr /md. fra lønsedlen skulle være ophørt pr 1.5.15.
Vi stiler efter et sommerarrangement i 2016. Omfanget kan påvirkes af evt. udgifter til
indlægsholdere.
6. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen blev følgende valgt med akklamation
Medicinsk sektion:
Anne Mette Lebech
Suppleant fra medicinsk sektion står åben
Tværfaglig sektion
Karin Magnussen (blodbanken)
Den samlede bestyrelse fremgår af www.overlaeger.dk
7. Eventuelt
Intet at tilføje

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede forsamlingen for god ro og
orden.
Den 17. december 2015
Lars Bo Krag Møller
formand

Klaus Børch
dirigent

Referent lkm
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