
Referat: bestyrelsesmøde i Læger uden Sponsor   
 
Sted:  Online via Zoom: https://syddanskuni.zoom.us/j/64613678514 (Andreas L. er 
vært) 
 
Tid: 8. september 2022, kl. 20-21.30. 
Deltagere: Kristine, Andreas L, Andreas A, Benny, Victor, Mats 

 
Dagsorden: 

1. Kommentarer til referat fra 4.5.2021 (ligger på hjemmesiden og er principielt godkendt). 
Ingen kommentarer 

2. Siden sidst (artikler, interviews etc.) 

• Lars er trådt ud af bestyrelsen pga. tidsmangel. 
• Enighed om at online-mødet fungerede meget godt, men vi ville gerne have haft flere 

deltagere. 
• Victor har talt med en journalist fra Dagens Medicin (Nick Sturm). Victor fik indtryk af 

at journalisten mest ville at han skulle nævne nogle skandalesager. Vi drøftede den 
problematik, at journalister netop ofte efterspørger enkeltsager og skandalesager, 
mens vi gerne vil gøre opmærksom på mere generelle og vedvarende problemer. Vi 
talte om at vi måske skal rette os til smallere medier, hvor der er mulighed for mere 
nuanceret debat. Vi skal også huske Ugeskrift for læger, idet vores primære målgruppe 
er vores kolleger. 

3. Ny aktivitet/online-møde i efteråret 2021? 
Ingen af de tilstedeværende har p.t. tid til at arrangere et online-møde. Formentlig må vi 
derfor skubbe det til foråret 2022. Vi vil dog spørge Markus om han igen vil stå for et online-
møde. 

4. Bestyrelsesvalg i 1. kvartal 2022. Hvordan kringler vi det? 
Mats forslag blev vedtaget, dvs: 

• 1. 11: Annoncering af bestyrelsesvalg 
• 15.12 Deadline for forslag til afstemning af melding af kandidatur til bestyrelse 
• 1.1 Åbning af afstemning/bestyrelsesvalg + udsendelse af formandsberetning 
• 15.1 Afstemning/bestyrelsesvalg lukker  

5. Fysisk møde/online-møde i foråret 2022? 
To temaer blev diskuteret, og vi mente at begge temaer med fordel kunne foregå som et 
kombineret fysisk og online-møde, hvis vi har fungerende teknik til det (det mente Andreas A, 
at vi nok har): 

• Tema-møde om opioider i samarbejde med DSAM. Vi vil så problematisere og finde 
løsninger på det forhold at mange patienter bliver ordineret fx oxycodon af 
sygehuslæger, som så bagefter sender opgaven at seponere opioiderne videre til den 

https://syddanskuni.zoom.us/j/64613678514


praktiserende læge. Andreas A’s og Mats tidligere forslag i en debatartikel, at den der 
har ordineret opioid også må have ansvar for at følge op på og afslutte opioid-
behandlingen, kunne være en del af løsningen.  Benny vil undersøge om der er 
interesse i DSAM for at samarbejde om et møde. 

• Tema-møde om hvordan vi bedre kan klæde læger fra det offentlige sundhedsvæsen 
på, når de skal deltage i nøglefunktioner i industriens kliniske forsøg, så de bedre kan 
varetage samfundets og patienternes interesser. Det handler fx om at sikre at relevante 
patientgrupper indgår i forsøget, at behandlingen i kontrolgruppen er optimal og at 
effektmålene er klinisk relevante. Sådant et møde kunne evt. arrangeres i samarbejde 
med Danske Regioner. Mats vil tage kontakt til Karen Friis Bach for at drøfte den 
mulighed.  

6. Andre nye aktiviteter?  
For tiden har bestyrelsesmedlemmerne ikke tidsmæssigt overskud til andre nye aktiviteter 

7. Hjemmesiden (Andreas A, Mats). 
Ca. 10 daglige besøgere. Andreas A, Victor og Mats vil forsøge løbende at skrive indlæg til 
blog-funktionen. 

8. Facebook (Andreas L., Kristine) 
Det blev besluttet at vi skal afslutte den lukkede Facebook-gruppe pga. for lidt aktivitet. 
Kristine vil skrive et oplæg til afsluttende indlæg i gruppen, hvor der henvises til Facebook-
siden og Twitter, og medlemmerne i gruppen opfordres til at melde sig ind som medlemmer i 
Læger uden Sponsor, hvis de ikke er det i forvejen. Oplægget mailes til Andreas L, Andreas A 
og Mats, som har mulighed for at kommentere det, før det publiceres i gruppen. 

9. Twitter (Andreas A, Mats) 
Godt 230 følgere til både den danske og og den engelsksprogede Twitter-konto – ca. 50 flere 
end i maj 2021. 

10. Evt.  
Andreas L. har sendt ud invitation til Camilla Hansen Nejstgaards Ph.d.-forsvar, som foregår 
17. september kl. 14-16, room 25.111, J.B Winsløws Vej, 5000 Odense, eller via Zoom: 
https://syddanskuni.zoom.us/j/62957380851  

11. Næste bestyrelsesmøde 
I slutningen af november eller begyndelsen af december. Mats sender en Doodle ud. 

 

Mats, 08-09-2021 
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