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Dirigent:
Klaus Børch blev valgt, og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt
Formandens beretning:
Det lykkedes i starten af året at få indflydelse på den nye FAM i det samarbejde mellem faglige eksperter og
direktion, der er nødvendig for at få en velfungerende FAM. Der foreligger dog intet endeligt om FAM’s
udformning endnu.
Sundhedsplatformen har fyldt en del, og især på den lægefaglige side kræver den en stor indsats, ikke
mindst undervisningen.
For sjov havde formanden regnet ud, at ud af de 650 læge årsværk der er på AHH, bruger vi 30 på SP.
Formanden er selv superbruger, og den store skepsis han i staten havde til systemet er blevet mindre. Der
er mange styrker ved SP, f.eks. den nemme oversigt over patientens journal, bookingerne, CAVE, advarsler,
som nok vil gøre, at vi bagefter ikke vil af med den igen. Det har været slående, at så mange mennesker kan
udføre så mange klik så mange steder uden at det går galt. Tages som udtryk for en vis robusthed i
systemet.
Besparelser har igen i år fyldt meget, og det er åbenlyst, at vi mangler prioriteringen af hvad og hvordan vi
skal behandle. Formandens ønske er, at det nuværende taktsystem, hvor mere produktion giver mere i
kassen bliver afskaffet, så vi kan beskæftige os med det, der giver mere sundhed.
Det blev året, hvor overlægerådene på tværs af hospitaler har samlet sig, og i ugen inden
Generalforsamlingen havde markeret sig i pressen i forbindelse med Morten Hedegaards afsked med
fødeafdelingen på RH. Det har stor effekt, at vi kan tale med én stemme på tværs. Vi skal blive ved med at
blande os i debatten til gavn for patienterne.

Overlægeråds arbejdet har været sjovt, spændende og meningsfyldt. Formanden har mærket opbakning og
har haft frihed til at handle. Der er en god dialog med direktionen, og man kan se lyst på fremtiden for
overlægerne.
Formanden takkede bestyrelsen for engagement og hjælp.
Regnskab:
Det har været et roligt år, hvor indtægter og udgifter balancerer. Vi har et indestående på 53.000 kr.,
uændret fra forrige år.
Vi har ca. 100 betalende medlemmer.
Vores udgifter er sommerfesten og vingaver til foredragsholdere og nytårskur. Vi har endvidere givet en
bårebuket til Ib Lorenzens bisættelse.
Vi har i år skiftet bank til Lægernes Bank, det er billigere for os.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
Der var enighed om at rette henvendelse til overlægerne på medicinsk afdeling på Glostrup mhp fremtidig
deltagelse i overlægerådet, som det også gælder for Amager medicinsk afdeling.
Budget:
Uændret 25 kr/måned. Giver et grundlag på ca 50.000 kr i banken.
Vi tilstræber at afholde en sommerfest i 2017 og afholde en nytårskur med selvbetaling i lighed med
tidligere.
Valg til bestyrelsen:
Formandsposten var på valg, og Annabel Lee Krarup, ortopædkirurgisk afdeling blev valgt for de næste 2 år.
Erik Gade, anæstesiologisk afdeling blev genvalgt for kirurgisk sektion for de næste 2 år.
Stig Sonne-Holm, ortopædkirurgisk afdeling blev valgt som suppleant for de næste 2 år
Nina Weiss, infektionsmedicinsk afdeling blev valgt som suppleant for medicinsk sektion for de næste 2 år
Lisa Bendroth-Asmussen, patologiafdelingen blev genvalgt for tværsektoriel sektion for de næste 2 år
Søren Møller blev valgt for tværsektoriel sektion for de næste 2 år
Karin Magnussen blev valgt som suppleant for de næste 2 år.
Charlotte Ulrich, medicinsk enhed blev valgt som suppleant for universitetsrepræsentanten for de næste 2
år
Bestyrelsens sammensætning er herefter kan findes på www.overlaeger.dk under menuen ”bestyrelsen”

Referent Annabel Lee Krarup
Efter Generalforsamlingen:
Bestyrelsen konstituerede sig med Lisa Bendroth-Asmussen som næstformand.
Bestyrelsen planlægger et mødeprogram for 2017 indtil sommerferien og har flere emner der kan tages op.
Vi vil gerne høre fra overlægerne, hvis der er ønsker til noget, som vi derefter vil arrangere.

