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Danske Øjenlægers Organisation
(DØO) Hva´ siger du? Kan I heller
ikke høre? Ja, det er ofte den
hurtige replik, man kan få returneret, når man præsenterer sig som
repræsentant for DØO.
Jeg vil gerne i denne oversigtsartikel fortælle lidt om organisationen, vort arbejde og senest
oprettelsen af vores hjemmeside.

DØO blev oprettet i 1990 og var en
sammenslutning af tidligere to interesseorganisationer nemlig Provinsøjenlægerne og de Københavnske
øjenlæger.
DØO er en fagpolitisk forening
(fagforening), som hører under Foreningen af Speciallæger.
Hvem kan blive medlem af DØO?
Det kan alle speciallæger i øjensygdomme, der er medlemmer af Den
Almindelige Danske Lægeforening
(DaDL), både de som er hospitalsansatte, og de som er i praksis.
Det er en misforståelse at tro, at
DØO kun er for praktiserende øjenlæger.

Hvordan bliver man medlem af DØO, og
hvad koster det?
Indmeldelse i Danske Øjenlægers Organisation kan ske ved henvendelse
til Foreningen af Speciallæger på tlf.
35 44 84 27, der herefter vil sørge for
det videre fornødne.
Det koster 500 kr. årligt i kontingent.
Hvad laver DØO egentlig, og hvordan er
organisationen?
DØO er en organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes
fagpolitiske interesser samt at samle
kollegiale interesser, således at det
styrker den samlede oftalmologi i
Danmark.
Rent praktisk foregår det ved at
det daglige arbejde i DØO varetages
af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges
på den årlige generalforsamling, der
ﬁnder sted den første fredag i oktober
hvert år i relation til det årlige efteruddannelsesmøde (husk at sætte kryds
i kalenderen). Bestyrelsesmedlemmerne samt formanden vælges for en
to-års periode.
Bestyrelsen består af en formand
og seks bestyrelsesmedlemmer (tre
fra praksissektoren og tre fra hospitalssektoren):
Formanden: Jesper Skov, praksis i
Fredericia
Næstformand: Nis Andersen,
overlæge Rigshospitalet
Kasserer: Pieter C. Zibrandtsen,
praksis i Lyngby
Sekretær: Inge Stendevad Nielsen,
praksis i Risskov
Neel Gerner, praksis i Lyngby
Helge Andersen, overlæge Holstebro
Tom Eggert Hansen, overlæge
Odense
Der afholdes i DØO ca. 3-4 bestyrelsesmøder pr. år, hvor bestyrelsen
samles, herudover har bestyrelsen løbende kontakt med hinanden (mail,
post, telefon).

DØO´s hovedengagement i øjeblikket
er moderniseringen af den eksisterende overenskomst imellem Den
offentlige Sygesikring og Foreningen
af Speciallæger(FAS) på øjenområdet.
Her har DØO nedsat et arbejdsudvalg bestående af otte praktiserende
øjenlæger, som har arbejdet med et
udkast til forhandlingsgrundlag i
Sygesikringens forhandlingsudvalg
(SFU). Udkastet er netop indsendt til
FAS´s sekretariat til videre bearbejdning.

Til bestyrelsesmøde tages følgende
emner oftest op:
• Drøftelse af indgåede/fremsatte §3
aftaler. §3 aftaler er lokale aftaler
i enkelte amter, hvor enkelte eller ﬂere praktiserende øjenlæger
indgår økonomisk aftale med de
lokale sygesikringsmyndigheder
om betaling for specielle ydelser,
der ikke ﬁndes i den eksisterende
overenskomst.
• Debat vedrørende konkrete eller
generelle kollegiale spørgsmål.
Det kan være sager, der ofte har
betydning for dele af eller den
samlede øjenlægestand, men hvor
debatten rejses på baggrund af
enkelt sager. I nogle sager er det
emner, der kan være til fordel for
medlemmerne, men der kan også
være emner, der er til skade for
det store ﬂertal.
• Vi må som regel appellere til sund
fornuft, forståelse og respekt ved
hjælp af argumenter, men når disse ikke hjælper, er DØO desværre
relativt handlingslammet. Vi kan
ikke som andre fagforeninger ekskludere medlemmer eller idømme
dem bod for deres handlinger,
hertil er vore vedtægter for svage.
• Praksis ændringer med meddelelser om praksis overtagelser,
nyoprettelser eller ophør.
• Lytte og snakke om emner
fra vores to faste gæster ved
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bestyrelsesmøderne, nemlig
repræsentanten fra Foreningen
af Yngre Oftalmologer (FAYO) og
repræsentanten fra Foreningen
af Praktiserende Speciallæger
(FAPS). Disse to gæster deltager
ved bestyrelsesmøderne, men har
ikke stemme- eller beslutningsret.
Forhører os om hvad der sker i
europæisk sammenhæng. DØO
har en repræsentant, der møder
til UEMS (European union of medical specialists)
Aktuelt arbejdes der med modernisering af specialet.
Samarbejdet med optikere
Drøftelser om oprettelsen af
Diabetes screeningsdatabasen
(DiaBasen), hvor DØO har repræsentanter i den nationale styregruppe.
Drøftelser om den igangværende
nye speciallægeuddannelse.
Drøftelser om de kommende nye
regioner og hvad dette måtte have
af indﬂydelse på forhandlinger og
arbejdsklima.

Ud over bestyrelsesmøderne holder
DØO også tæt kontakt til Dansk
Oftalmologisk Selskab (DOS), som
er oftalmologiens videnskabelige selskab. Der afholdes fællesmøder, hvor
begge bestyrelser for DØO og DOS er
sammen.
Disse møder har stor betydning
for den fælles linie, vi som øjenlæger
i dette land gerne skulle være enige
om at følge såvel fagligt som kollegialt.
DØO forsøger også at komme i
kontakt med de politiske beslutningstagere, der er med til at præge
vores fremtid. Dels ved at rette kontakten direkte til politikere elle via
FAS og/eller FAPS.
Udvalg under DØO:
Ud over ovennævnte udvalgte emner
fra bestyrelsesmøder har DØO også
andre opgaver, der er placeret i nedsatte udvalg:
Efteruddannelsesudvalget:
Dette udvalg arbejder med to årlige
efteruddannelsesmøder. Normalt
afholdes der i marts et kursus for sekretærer fra såvel hospitals- som fra

praksissektoren. Disse møder er populære, da gruppen af klinikpersonale ved landets øjenafdelinger/praksis
her har en god mulighed for at mødes
og for at udveksle erfaringer.
Det andet møde er øjenlægernes
efteruddannelsesmøde, som altid
afholdes den første fredag i oktober
i forbindelse med DØO´s generalforsamling.
Her forsøger vi at ﬁnde spændende
emner og foredragsholdere, der kan
bidrage til, at så mange som muligt
vil benytte sig af dette tilbud.
DOS står for det videnskabelige
efteruddannelsesmøde i foråret i
Kolding.
På grund af Nordisk oftalmologisk
Kongres (NOK) i København i juni
2006 er DOS efteruddannelsesmøde
og sekretærkurset ﬂyttet og samlet
under NOK 2006.
Teknologiudvalget:
Et udvalg, der belyser nyheder inden
for diverse apparater eller teknikker.
Udvalget leverer artikler til Oftalmolog.
Div. ad hoc udvalg:
I forbindelse med moderniseringen
af overenskomsten nedsatte DØO et
udvalg, der skulle arbejde med dette
spørgsmål. Udvalget består af flere
bestyrelsesmedlemmer inkl. formand
samt øjenlæger uden for bestyrelsen.
Der er i denne proces nær kontakt
til hele DØO styrelsen og med foreningen af praktiserende speciallæger
(FAPS), hvor øjenlægernes repræsentant deltager aktivt i moderniserings
arbejdet.
DØO´s hjemmeside
Det har været et stort ønske fra bestyrelsen, at DØO bliver mere synlig,
og at øjenlæger kan samles på en
fælles platform. Derfor er det med
stor glæde at kunne meddele, at vores
hjemmeside nu er i luften.
Hjemmesidens adresse er:
www.doeo.dk
Hjemmesiden er opbygget i to sektioner. En åben offentlig tilgængelig del
og en lukket medlemsdel.

For at få adgang til den lukkede
medlemsdel er det et krav, at man er
medlem af DØO, d.v.s at man er speciallæge i øjensygdomme og medlem
af DaDL.
Man benytter sig af det link, der
er på forsiden af hjemmesiden for
at blive oprettet med adgangskode
og brugernavn (som man selv må
foreslå).
På hjemmesiden er der forskellige
tilbud ud over generel information
om DØO og bestyrelsen. Der ﬁndes
debatside, hvor medlemmer frit kan
komme med indlæg. Der er en sektion med et loppemarked, hvor tanken
er, at man som såvel professionel som
privat person kan forsøge at knytte
kontakt med andre medlemmer, enten for at foretage fælles indkøb eller
blot som almindeligt loppemarked,
for at købe og sælge.
Det er bestyrelsens vision, at
hjemmesiden gerne skulle blive en
central kerne, når det drejer sig om
kommunikation mellem medlemmer
og bestyrelsen. Vi tror på, at hvis vi
i fremtiden som gruppe skal kunne
gøre os mere synlige og slagkraftige,
er det nødvendigt, at vi fremstår som
en mere homogen og enig gruppe,
end vi har gjort tidligere.
Vi vil selvfølgelig nok altid være
individualister, men samtidigt er vores organisation og faggruppe sårbar,
når vi i pressen eller i anden offentlig
sammenhæng bliver vurderet ud fra,
hvad enkelte medlemmer mener og
foretager sig på standens vegne.
Jeg vil derfor håbe på, at vi internt
blandt øjenlæger fortsat kan debattere og nå resultater sammen, som vi
hidtil har gjort, og at vore relationer
kan forstærkes uanset de naturlige
forskelle, der bl.a. ligger i ansættelsesforhold og geograﬁ.

