DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Rapport ved aktivitet i Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber – LVS
til brug ved DSKFNM’s generalforsamling fredag d. 13. september 2013.
Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber er en paraplyorganisation for 121 lægevidenskabelige
selskaber i Danmark.
LVS’ Vision er bl.a.:
At være samlende og koordinerende for rådgivning og sparring på tværs af medlemsselskaberne.
At være garant for høj kvalitet i de lægefaglige bidrag til LVS' samarbejdspartnere, politikere, myndigheder, befolkning m.fl.
LVS’ Mission er bl.a.:
At fremme dansk lægevidenskab og som paraplyorganisation at kommunikere medlemsselskabernes samlede
holdninger på området på en tidssvarende måde til det øvrige samfund, herunder de centrale sundhedsmyndigheder.
At fremme tilgængeligheden af lægefaglig viden for politikere, myndigheder og andre beslutningstagere gennem
formidling af kontakter til LVS' medlemsselskaber og gennem fælles projekter med relevante organisationer og
personer i LVS regi.

Alle oplysninger om LVS og det’s aktiviteter kan ses på LVS’ hjemmeside: www.selskaberne.dk
Der har været følgende møder i LVS’ regi:
8-11-2012

LVS Repræsentantskabsmøde. Jørn Theil deltog.
På mødet blev indsatsområderne for LVS i det forgangne år gennemgået: Udarbejdelse af strategi for samarbejdet mellem medlemsselskaberne i LVS; repræsentation i
metodearbejdsgruppen inkl undergrupper til udarbejdelse af Nationale Kliniske retningslinier; Sundhedsorganisation i forbindelse med planlægning og (om)organisering
ved nyt sygehusbyggeri; faglighed ved prioritering i sundhedsvæsenet; specialeplanlægning; akutområdet; forskning; samarbejde med industrien; videre- og efteruddannelse.
Årsrapport 2012 herom kan ses på:
http://www.selskaberne.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=9378979.PDF

27-11-2012

Møde i Specialeforum vedr. akutområdet . Jørn Theil deltog.
Erfaringer med forskellige måder at organisere de nye akutfunktioner blev drøftet og
belyst med eksempler. Organisation spænder fra faste speciallæger med backup fra
de kliniske afdelingers vagthold og til at akutfunktionen ikke har faste speciallæger
men trækker på bagvagter fra de kliniske afdelinger.
Interessant at blive orienteret om, men sammenfattende må synes vores speciale
indtil videre ikke at have den store plads i disse nye funktioner.
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25-1-2013

Årsmøde: ”Nye organisationsformer i sundhedsvæsenet: Årsmøde i Organisationen
af Lægevidenskabelige Selskaber 25. januar 2013.”
Ingen repræsentanter for DSKFNM deltog på grund af sammenfald med ½-årsmødet.
Rapport og indlæg fra mødet kan findes på:
http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Om%20LVS/%C3%85rsm%C3%B8der

16-5-2013

Møde i specialeforum med deltagelse af Sundhedsstyrelsen: ”De videnskabelige selskaber i den fortsatte proces omkring specialeplanerne”. Susanne Rasmussen og Jørn
Theil deltog.
Erfaringerne med implementering af specialeplaner blev drøftet. Der er som ventet
regionale og ikke mindst intra-regionale forskelle. Det har desværre vist sig at lokalpolitik kan få indflydelse på samarbejdet mellem en universitetshospitalsafdeling og
en regionsafdeling der har fået uddelegeret kompetencer i henhold til specialeplanen
og som ikke forvalter disse i overensstemmelse med de vedtagne faglige principper,
men som politisk får opbakning fra regionen. Sundhedsstyrelsen foreslog at i første
omgang Specialerådene kunne udtale sig, men hvis ikke dette gjorde en forskel kunne man rette henvendelse til det relevante videnskabelige selskab.

LVS har været vært for enkelte af de høringer vi har deltaget i den forgangne periode.
Emne

Høringsdato

LVS – Høring om Nationale Kliniske Retningslinier for udredning og behandling af diabetiske fodsår

14-6-2013

LVS – Høring om forskningspolitik

15-8-2013

LVS – Høring om Bek. Om lægers anmeldelse til cancerregistret

30-8-2013
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Med venlig hilsen

Jørn Theil, Overlæge, dr.med., klinisk lektor
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