
Referat fra møde i Læger uden Sponsor (LuSp) 
 
Sted:  Online via Zoom med Andreas A. som host:  
https://us04web.zoom.us/j/77474791827?pwd=iP1qYJytLaeihv29WFnFXjxYJ3XvC2.1 
 
 
Tid: 01.02.2022, kl. 20.00-21.30 
Deltagere: Andreas A, Markus, Kristine, Benny, Mats 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelser af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formand 
Mats har udtalt sig til en artikel i BT om interessekonflikter og habilitet hos en kiropraktor 
som Patienterstatningen har brugt som sagkyndig i sager om vertebralisdissektion efter 
manipulation i halsryggen. 

3. Evaluering af bestyrelsesvalg 
Det gik godt. 16 personer stemte. Alle kandidater blev valgt ind. 

4. Konstituering af bestyrelsen (fx formand, næstformand, sekretær) 
Vi fortsætter uændret med: 

• Formand: Mats 
• Næstformand: Andreas L. 
• Sekretær og webmaster: Andreas A. 

5. Fordeling af andre opgaver  
Vi sprang punktet over. 

6. Liste over læger uden tilknytning vs link til liste over læger der samarbejder med 
industrien (Kristine) 

Listen vil ikke genaktiveres, bl.a. pga. GDPR.  
I stedet vil vi fra hjemmesiden linke til Sundhedsstyrelsens liste over læger med tilknytning… 
Andreas A. ordner det. 

7. Online-møder i foråret 2022 

a. Opioid-problematikken (Andreas A, Andreas L, Markus) 
Vi stiler mod et online-møde i maj – måske med Andreas A, Gitte Handberg og Karsten 
Jørgensen som foredragsholdere.  

b. AK or NO AK (Benny, Kristine, Mats)  
Vi stiler mod et møde i maj med Jørgen Dahlsgaard (NOAK eller selvstyret AK-behandling) og 
Mats (NOAK eller NO AK efter kortvarigt AFLI) som foredragsholdere. 

8. Status: Facebook og Twitter 
Ca. 1.000 følgere på Facebook og ca. 300 på den danske Twitter-profil. 

https://us04web.zoom.us/j/77474791827?pwd=iP1qYJytLaeihv29WFnFXjxYJ3XvC2.1


9. Evt.  
Kristine nævnte at vi har mulighed at bede om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. 
Det skal vi overveje og tage med som punkt ved næste møde. 
Mats nævnte at han har holdt foredrag for Osteoporoseforeningen, Sønderjylland om 
osteoporosebehandling gennem 60 år, og hvor han blev inviteret til at holde det også for 
Osteoporoseforeningen i Kbh. VI kan evt. præsentere foredraget ved et online-møde til 
efteråret og da også specifikt invitere patientforeninger. 

10. Næste møde 
Primo april 2022. Mats sender en Doodle ud. 

 

Mats, 01-02-2022 


