
Referat for det forgangne års aktivitet i LVS 
 
De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er en paraplyorganisation for de 118 
lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Oplysninger om selskabet og dets aktiviteter, 

organisering, vision og mission samt kan ses på www.selskaberne.dk 
 
DSKFNM er repræsenteret med 3 delegater i LVS repræsentantskab: Morten Damgaard, 
Susanne Rasmussen og Anni Morsing 

http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Om%20LVS/Repræsentantska

b  
 
 

Møder 
Der har i perioden 09.14-09.15 været afholdt følgende møder: 
 
LVS Repræsentantskabsmøde 13.11.2014 

Morten Damgaard deltog. 
Ved mødet blev bla følgende drøftet: 

- arbejdsprocessen med NKR, herunder inddragelse af de videnskabelige selskabers 

retningslinjer/behandlingsvejledninger  
- de aktuelle problemstillinger med forsknings og sundhedsdata, specielt centraliseringen af 

de kliniske databaser på SSI 

- lægers samarbejde med industrien – specielt dilemmaet imellem de politiske ønsker om 

mere offentligt-privat samarbejde og offentlighedens periodevise anklager om lægernes 

inhabilitet grundet selvsamme samarbejde 

 

LVS bestyrelsens årsberetning for 2014 kan ses på 

http://www.selskaberne.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1065

3114.PDF 

 
 

LVS medlemsmøde 24.02.15 
Mødet blev afholdt på Hotel Hilton Airport Copenhagen, og var åbent for alle LVS medlemmer. 

Temaet var Faglig ledelse – fremtidens udfordring i hospitalsvæsnet.  

Præsentationer fra mødet kan ses på 
http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Om%20LVS/Medlemsmøder 

 
 

LVS har i perioden 09.14-09.15 afgivet høringssvar til  
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger 

Europarådet: Consultation regarding the working document on research on biological 

materials of human origin 
Sundhedsstyrelsen: Høringssvar vedr bekendtgørelse om behandling med elektriske 
apparater 
 



http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Det%20mener%20LVS/Hørin

gssvar 
 
 

Høringer 
 
DSKFNM har i perioden 09.14-09.15 modtaget nedenstående fra LVS i høring. Disse har været 
rundsendt til ledende overlæge og professorer med venlig anmodning om videreformidling i 

egen afdeling. De indkomne høringssvar er indsendt til LVS indenfor den givne tidsfrist.  
 

• Udkast til bekendtgørelser om industrisamarbejde og om reklame for lægemidler og 

medicinsk udstyr. Ingen kommentarer modtaget  

• Høring celler og væv. Ingen kommentarer modtaget 

• Spørgsmål angående udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Modtaget kommentarer 

fra 5 af selskabets medlemmer, samlet svar sendt til LVS  

• Spørgsmål vedr National Strategi for Sjældne sygdomme. Ingen kommentarer 

modtaget 

• Vejledning om osteoporose. Modtaget kommentarer fra 1 af selskabets medlemmer, 

svar sendt til LVS  

• Udkast til Sundhedstyrelsens specialeplan. Modtaget kommentarer fra 3 af selskabets 

medlemmer, samlet svar sendt til LVS  

 
 

 

Indstillinger 
 

DSKFNM indstillede Onkologisk FDG-PET som emne til NKR. Forslaget blev ikke udvalgt. 

DSKFNM indstillede kandidat til Marie og August Krogh Prisen.  

 

LVS har efter indstilling fra DSKFNM udpeget ledende overlæge, dr.med. Allan Johansen som 
LVS repræsentant for de diagnostiske fag i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning 

2015-18. Han afløser Ebba Nexø. 
 
 

 
Med venlig hilsen  

 

 
 
Anni Morsing 

Ledende overlæge, klinisk lektor, dr. med., ph.d 
Formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 


