
Beretning til Generalforsamling i overlægerådet torsdag den 5. december 2020. 

 

Det har igen været et stille år i overlægerådet. Det er en næsten fast skare på ca. 10 der kommer til 

torsdagsmøderne, undtagen når noget meget spændende er på dagsordenen.  Her kan vi svinge os op på 

over 30. Det er fortsat det kliniske arbejde, der optager alle, men også middagskonferencer, der ligger 

samtidig med OL møderne. 

Svært at vide om noget er spændende nok. Da Styrelsen for Patientsikkerhed var her, havde jeg bestilt 3 x 

så meget mad, og jeg blev skældt ud af kokken, fordi de måtte smide store mængder ud. Så jeg vil fremover 

være forsigtig med at bestille mere, fordi vi risikerer, at madordningen forsvinder helt. I januar var jeg til 

møde med servicechefen og kantinelederen, hvor vi enedes om en ny ordning med kold mad i stedet var 

varme retter. Prisen på 50 kr for mad og en flaske vand stod ikke til diskussion. 

Vi er nu 121 betalende medlemmer. Maillisten er på 240. Dvs vi er 5 mere end for et år siden. For 2 år siden 

var vi under 100. Det er en fremgang, måske ikke så stor i tal, men procentvis!. 

Vi har fået et godt samarbejde med direktionen i år, især med Birgitte, der gerne kommer med oplæg og 

svarer på spørgsmål den tredje torsdag hver måned. Der er blot ikke ret mange spørgsmål fra overlægerne. 

I forbindelse med den lægelige vicedirektørs afgang blev det besluttet ikke at konstituere en ny i stillingen. 

Overlægerådet viste vores utilfredshed med dette, og direktionen valgte derfor at konstituere en alligevel, 

hvilket vi var glade for.  

Direktionen var som vi oprørte over den pludselige udmelding i oktober om at Region Hovedstaden skulle 

spare godt 30 % på udgifterne til videnskabelige tidskrifter via Det Kongelige Bibliotek.  Problemet blev løst 

for 2020, og vi vil høre mere om en fremtidig løsning næste år. 

På baggrund af den nye logning af al færdsel i SP, har vi på mail diskuteret lægers ret til at tilgå egen og 

families journaler. Det borgerforslag, nogle læger har stillet vedr. dette, har ikke fået mange underskrifter, 

og lægeforeningen har ikke ønsket at opfordre til at underskrive. Selvom lægerne er utilfredse, bliver det 

ikke med deres aktive deltagelse, at det evt. bliver ændret, og det er tamt. 

Vi havde som vanligt en festlig nytårskur den 3.1. og sommerudflugten var til ZOO efter åbningstid den 

13.6., en skæg tur.  

Vi har haft foredrag/oplæg ved: 

4.4. Direktør Birgitte Rav Degenkolv om manglende konstituering af ny lægelig vicedirektør 

25.4. uddannelsesstrategi på AHH v Anette Dalsgaard 

2.5. Ledende overlæge v. Klin Kem Lise Bathum.  "Ændringer i rekvireringsmønstre af blodprøver efter 

overgang til Sundhedsplatformen." Kan 14 % stigning forklares? 

9.5. Ledende overlæge Klaus Børch, børneafdelingen om "Livet i Børne- og ungeafdelingen" 
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16.5. Direktør Birgitte Rav Degenkolv om hospitalets økonomi 

20.6. HR chef Morten Willas Lund. Om ny SP logningsprocedure 

15.8. Vicedirektør Kurt Stig Jensen om Udredningsretten. 

5.9. Overlæge Birger Breum om SP Sprint 

12.9. Velkommen til ny lægelig vicedirektør Jakob Hendel 

26.9. Direktør Birgitte Rav Degenkolv om den nye FAM 

3.10. HR chef Morten Willas Lund og personalekonsulent i HR Vickie Bogø om den nye Ferielov 

24.10. Overlæge Palle Miliam, næstformand i det regionale overlægeråd, om hvad der rører sig i Region 

Sjælland og Region H mht Sundhedsplatformen 

21.11. Styrelsen for patientsikkerhed og Enhedschef, Overlæge PhD Anette Lykke Petri. Om 

"Strammerpakken". 

 

Til næste år skal vi have besøg af Datachefen for Region H Nina Bonnevie igen, for at høre om hvad vi 

efterhånden kan hente f data. 

Vi skal høre juridisk afdeling på Hospitalet om logningen af SP opslag. Hvor mange har der været, hvor 

mange er blevet fyret pga det osv. 

 

Til næste år skal bestyrelsen også se på det problem, der kommer om et år, nemlig udskiftning på de fleste 

pladser i bestyrelsen samtidig. Det går ikke, så vi må finde på noget. 

 

 

Annabel Lee Krarup, formand 5.12.2019 


