
 

Beretning til generalforsamlingen i overlægerådet for 2020-2021 den 9. december 

2021. 

Alt har været præget af covid pandemi og overlægerådsmøderne har som andet været aflyst. Vi har således 

ikke holdt den traditionsrige nytårskur og gad vide om den kan holdes i 2022. Dog kunne vi i 

oplukningstiden afholde vores sommerfest, og det var en super aften i Det Blå Ocean. 

I de to forløbne år har vi fået 19 nye medlemmer, men nogle er også holdt op.  Vi nu er 126 medlemmer, og 

maillisten på 213. Dette skrev jeg til generalforsamlingen i 2019: 

”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!” 

Sidste år fyldte parkeringsproblemer i kælderen pga ombygning en del, og i år er det den nye overenskomst 

med ændringer i ledelsesstrukturen, der optager sindene. Dette emne skal vi tage op løbende. Derudover 

har der ikke været store emner. 

Overlægerådsformanden er automatisk medlem af VMU (virksomheds med udvalget), og deltager i alle 

møderne. Ofte er man lidt underinformeret på den post, sammenlignet med medarbejdersidens 

kontaktudvalg, og dette har direktøren også tænkt over. Jeg har haft et møde med Birgitte Rav Degenkolv 

om det, hvor jeg spurgte om vi ikke kunne få en observatørpost i forum for ledende overlæger, men det er 

ikke muligt. Der er kun den løsning, at Birgitte vil forsøge at holde mig informeret, når der er noget der skal 

ud, og at jeg beder om møder med hende af og til. 

Vi har i perioden haft disse indlæg på torsdage: 

Strategi pipeline og ledelsespipeline; 

SP logning 

Slicer-Dicer 

Nybyggeriet 

Lokalløn 

Om en SP opgradering og Lægernes brugergrænseflade 

Spørg om Corona 

Bedre brug af blodprøver 

Ny overenskomst 

Corona virus 

Delir 



Resistenssvar antibiotika 

Senfølger efter covid 

Ny overenskomst – hvor langt er vi? 

Mødedeltagelsen afspejler, at folk har meget travlt, men også, at der sommetider er noget der er så 

spændende, at alt andet kastes til side. 

 

Annabel Lee Krarup, formand 


