
 

 

Årsberetning for 2022 
 

I 2022 har Læger uden Sponsor forsvaret sin position som det førende danske lægefaglige netværk 

med fokus på konsekvensen af kommercielle interessenters involvering i sundhedsvæsenet og i 

lægevidenskabelig forskning.   

Bestyrelsen har holdt 5 online-bestyrelsesmøder – altid med godt fremmøde og stort engagement. 

Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden. 

11. maj 2022 holdt vi et velbesøgt online-møde om antikoagulations(AK-)behandling med Mats 

Lindberg og Jørn Dalsgaard Nielsen som foredragsholdere. Mødet gav flere interessante 

informationer, som måske var ny viden for mange. Vidste du fx at… 

• Forbruget af AK-behandling er tredoblet over de sidste 10 år, så 1,5% af befolkningen i dag 

behandles med stærk blodfortyndende medicin…  

• Data fra såvel klinisk forsøg som observationelle studier tyder på at det i Danmark mest 

brugte præparat, rivaroxaban, medfører markant flere blødningskomplikationer, herunder 

også intrakranielle blødninger, end alternativpræpratet apixaban… 

• Risikoen for blødningskomplikationer ved AK-behandling stiger med antallet af andre 

lægemidler, som patienten behandles med… 

• Hyppigheden af intrakraniel blødning Bland danske patienter med atrieflimren er ved at 

nærme sig hyppigheden af iskæmisk stroke - og prognosen ved intrakraniel blødning er 

langt værre… 

• Patienter med paroksystisk atrieflimren har 30-50% lavere for iskæmisk stroke end 

patienter med permanent atrieflimren, hvilket der ikke tages højde for ved 

risikoscoringen… 

https://www.laegerudensponsor.dk/referater-fra-bestyrelsesmoeder/
https://www.laegerudensponsor.dk/tidligere-arrangementer/


 

Læger uden Sponsor har ligesom tidligere være aktiv på de sociale medier. Vi har efterhånden 

1.200 følgere på Facebook og 369 på Twitter. I 2022 har vi også etableret os på platformen 

Mastodon. 

På ”debatartikel-fronten” har vi desværre ikke været så aktive i 2022. I marts kom der dog en 

artikel, hvor vi problematiserede lægemiddelindustriens nye brand ”Life science”. Vi håber på 

betydeligt større aktivitet i 2023. 

Antallet medlemmer i Læger uden Sponsor er uændret ca. 180. VI oplever at læger i dag i højere 

grad udtrykker sympati med vores aktiviteter via de sociale medier, men i mindre grad ved at 

melde sig ind i netværket. 

Til sidst vil jeg gerne opfordre alle til at deltage i bestyrelsesvalget, som vi afholder 1-15. januar 

2023.  Ligesom tidligere år tager man første skridt til at stemme ved at logge ind på hjemmesiden, 

www.laegerudensponsor.dk. Denne gang skal vi udover bestyrelsesvalget skal også stemme om et 

forslag til vedtægtsændring. Du finder instruktioner og flere informationer her: 

https://www.laegerudensponsor.dk/bestyrelsesvalget-2023-valget-er-aabent/  

 

Tak for samarbejdet og støtten i 2022. Vi i bestyrelsen, ønsker jer alle et godt 2023!      

  

 

Mats Lindberg 

Bestyrelsesformand  

Læger uden Sponsor 

 

 

 

https://dagenspharma.dk/life-science-er-det-seneste-bud-paa-en-ansigtsloeftning-af-big-pharma/
http://www.laegerudensponsor.dk/
https://www.laegerudensponsor.dk/bestyrelsesvalget-2023-valget-er-aabent/

