
Referat fra bestyrelsesmøde i Læger uden Sponsor (LuSp)    
 
Sted:  Online via Zoom: https://syddanskuni.zoom.us/j/69826040016 
 
 
Tid: 04.05.2021, kl. 20.00-21.30 
Deltagere: Kristine, Andreas L, Andreas A, Benny, Markus og Mats 

 
Dagsorden: 

1. Kommentarer til referat fra 1.2.2001 (vedhæftet, er principielt godkendt). 
Ingen kommentarer. Andreas A. har lagt referatet på hjemmesiden under ”Om netværket”.  

2. Siden sidst (artikler, interviews etc.) 
Kristine, Benny og Viktor har i netmediet Alltinget publiceret en debatartikel om 
«svingdørsproblematikken» i Lægemiddelstyrelsen med anledning af Senderowitz retur til 
Lægemiddelindustrien. Mats har udtalt sig om et lægemiddelfirmas sponsorering af en kendt 
politikers valgkampagne. 

3. Forretningsorden for bestyrelsen (Andreas L) 
Forslaget til forretningsorden blev godkendt med små modifikationer. Den godkendt version 
vedhæftes ved udsendelse af dagens mødereferat. 

4. Temamødet 6.5.2021. Er alt på plads? (Markus, Andreas L, Lars og Kristine) 
Markus informerede om at 15 eksterne personer og 3 bestyrelsesmedlemmer har meldt sig til 
mødet. Vi besluttede følgende: Markus hilser velkommen og introducerer foredragsholderne. 
Deltagere kan stille spørgsmål via chat-funktionen, og Markus samler spørgsmålene og stiller 
dem til foredragsholderne. Foredragene optages ikke, men slides lægges efter mødet op på 
vores hjemmeside.  

5. Nyt aktivitet/møde til efteråret? 
Det regner med et online-møde i efteråret 2021 og forhåbentlig et fysisk møde i foråret 2022. 
Online-mødet drøftes ved næste bestyrelsesmøde (i august/seotember). 

6. Hjemmesiden – Andreas A. 
Andreas A fortalte: Nyt indhold er bl.a. ”Referater” og ”Artikler du bør læse”. Der er i typisk 
10-15 daglige besøgere på  hjemmesiden. 

7. Facebook (Andreas L., Kristine) 
Der er 103 medlemmer i Facebookgruppen og 359 følger Facebook-siden. 

8. Twitter (Andreas A, Lars) 
På Twitter er antallet følgere; Læger Uden Sponsor 183. Doctors Without Sponsors 215. Et 
Tweet om potentiale for samarbejde med Danske Patienter blev drøftet. Vi besluttede ikke at 
tage initiativ til et samarbejde på nuværende tidspunkt. 
  

https://syddanskuni.zoom.us/j/69826040016
https://twitter.com/LaegerUdSponsor/status/1386642037626261508?s=20
https://twitter.com/LaegerUdSponsor/status/1386642037626261508?s=20


9. Evt.  
Kristine foreslog deltagelse i Folkemødet. Vi må se om nogle i bestyrelsen vil deltage som 
privatpersoner næste år og bidrage med LuSp’s perspektiv i debatterne. 
Kristine har etableret kontakt med Transparency International, Danmark og SundFornuft. 
Aftalen med dem begge er, at parterne kontakter hinanden når vi har sager med fælles 
interesse. 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Mats sender en Doodle ud. Vi stiller mod et møde i august/september. 

 

Mats, 05.05.2021 

https://transparency.dk/
https://www.sundfornuft.org/om-sundfornuft

