
 

Referat for det forgangne års aktivitet i LVS 

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de 

lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er 121 videnskabelige selskaber med i LVS, og de 

repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger. 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 Peter Hovind 

(http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Medlemsselskaber ).  

Der har i perioden 01.09.16-01.09.17 været afholdt følgende møder:  

LVS Repræsentantskabsmøde 10.11.16. Fra DSKFNM deltog Morten Damgaard.  

LVS bestyrelsens årsberetning for 2016 kan ses på: 

http://www.selskaberne.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=11669488.P

DF.  

LVS afholdt i oktober 2016 en møderække om personlig medicin, vejen til dansk personlig medicin, 

der kulminerede med en konference på Christiansborg den 29. november 2016. Det første 

optaktsmøde omhandlede sikkerhed og etik og blev afholdt i København, Tivoli Kongres Center 

den 5. oktober 2016. Det andet omhandlede patientbehandlingen samme sted den 12. oktober 

2016. Det tredje møde handlede om den faglige og teknologiske udfordring og blev afholdt på 

Aarhus Universitet den 26. oktober 2016.  

 

LVS medlemsmøde blev afholdt den 27.01.2017, hvor temaet ”DEN DYGTIGE LÆGE” var på 

dagsordenen. Emnet var mere specifikt for eller imod indførelse af certificering af danske lægers 

efteruddannelse. Ingen af DSKFNM’s 3 delegater havde mulighed for at deltage.  

Høringer:  

DSKFNM har i perioden 01.09.16-01.09.17 modtaget nedenstående fra LVS i høring:  

• Udpegning af repræsentanter til Medicinrådet, DSKFNM, har ikke indstillet en kandidat.  

• Metoder for det kommende Medicinråds metoder, sendt i høring hos ledende overlæger i 

DSKFNM. Ingen kommentarer modtaget. 

• Ny målbeskrivelse for KBU, sendt i høring hos de postgraduate kliniske lektorer i DSKFNM, 

ingen kommentarer modtaget.  

• Udpegning til strategisk følgegruppe - det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter, 

DSKFNM, har ikke indstillet en kandidat.  

• Udkast til ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler, ingen kommentarer fra 

DSKFNM.  

• Indstillinger til arbejdsgruppe vedrørende beskrivelse af rammer for eksperimentelle 

kirurgiske centre, ikke fundet relevant for DSKFNM.  

• Global Trade Item Number (GTIN) med anvendelsesområdet implantater i høring, ikke 

fundet relevant for DSKFNM. 



• Kortlægning af, hvilke specialer, der bruger hvilke genetiske analyser, sendt i høring hos 

ledende overlæger i DSKFNM. En kommentar modtaget, sendt som svar til LVS.  

• Vælg klogt – en henvendelse om mulig defensiv medicin og mulig overdiagnostik. 

Behandlet i bestyrelsen i DSKFNM, svar sendt til LVS om at diagnostik til rette tid altid skal 

baseres på nyeste viden og altid være evidensbaseret. Og at diagnostiske specialer altid 

bør medvirke ved udarbejdelse og ajourføring af retningslinjer og guidelines.  

• Ændring af andelen af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i 

almen praksis. Ikke fundet relevant for DSKFNM.  

• Brug af antibiotika i primær- og i sekundærsektoren. Ikke fundet relevant for DSKFNM. 

• Bekendtgørelse for manipulationsbehandling af rygsøjlen. Ikke fundet relevant for 

DSKFNM. 

• Rundspørge om Sundhedsplatformen. Mest relevant for Region Hovedstaden og Region 

Sjælland. Bestyrelsen har svaret, at manglende integration mellem RIS/PACS og SP er 

problematisk.  

LVS har sendt samlet svar på rundspørge samt links til relevante artikler i pressen. Dette 

sendt til orientering til de ledende overlæger i DSKFNM.  

Med venlig hilsen  

 

Morten Damgaard, Susanne Rasmussen og Peter Hovind 


