
 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
i Foreningen af Pensionerede Læger  
den 31. august 2022 kl. 12.00-16.00 
Comwell Hotel Kongebrogården, Middelfart 

TIL STEDE:  Ole Nørskov (fmd.), Beth Lilja, Egon Juul-Ander-

sen, Hans Jeremiassen, Jens Haase, Karsten 

Wenningsted-Torgard, Ole Sten Sørensen, Peder 

Charles, Per Gandrup, Søren Kjærem  

FRA SEKRETARIATET: Mette Touborg Heydenreich, Birgitte Gram Blen-

strup 

AFBUD:  Anna Birthe Bach 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og orientering fra sekretariatet 

Dagsorden blev godkendt og sekretariatet orienterede om, at Birgitte Gram Blenstrup frem-

over ville varetage sekretariatsbetjeningen.  

2. Godkendelse af referat fra 19. maj 2022 

Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet, som blev godkendt.  

3. Orienteringssager 

3.1 Orientering fra formanden 

 

Formanden meddelte som opfølgning på et tidligere bestyrelsesmøde, hvor man havde drøf-

tet ægtefællers deltagelse i arrangementer, at den ledsagende ægtefælle ikke skulle betale for 

overnatning i forbindelse med et arrangement, men at vedkommende selv skulle betale for 

deltagelse i middagen.  

 

Som opfølgning på bestyrelsesmødet den 19. maj 2022, hvor reglerne for støtte til senior-

klubberne blev drøftet, blev det aftalt, at sekretariatet inden næste bestyrelsesmøde den 8. 

december 2022 vil søge at afklare, om der er nogle juridiske hindringer ved en evt. afskaffelse 

af tilskud til seniorklubberne.  

 

3.2. Orientering fra regionerne 

 

Reg. N: orienterede om, at der primært bliver afholdt møder for FPL-medlemmer den sidst 

torsdag i måneden inden for en bred vifte af områder.  
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Derudover er der også arrangementer, hvor også Lægeforeningens medlemmer kan deltage. 

Møder afholdt i Lægeforeningens regi indeholder som hovedregel et mindre traktement. 

Reg. Midt: orienterede om, at det næste møde, som er planlagt til den 7. september 2022, vil 

blive streamet til hele landet. Formålet med streaming var at tilgodese personer fra yderom-

råderne, så de også kunne få gavn af oplæggene. Derudover er der planlagt endnu et møde til 

efteråret.  

 

Reg. Syd: oplyste, at de ville afholde et møde den 5. september 2022, som også ville blive stre-

amet i hele landet. Mødet ville blive afholdt sammen med Lægeforeningen.  

 

Reg, Sj: orienterede om, at der var planlagt et møde med deltagelse af lokalpolitikere, hvor 

man ville drøfte akutfunktionen i regionen. Møderne afholdes sammen med LF.  

 

Reg. H: orienterede om, at man planlagde et større debatmøde i samarbejde med indvandrer-

medicinsk klinik.  

 

Det blev besluttet, at man laver en opsamling på tværs af landet med henblik på at udveksle 

erfaringer om afholdelse af møder med live streaming gerne baseret på evalueringsspørge-

skemaer, som afspejler, hvem der har streamet, deres geografiske placering og fordele og 

ulemper ved streaming kontra personligt fremmøde.  

 

3.3. Status på NobleLife survey 

 

Beth Lilja holdt et powerpoint oplæg om udkast til rapport udarbejdet af NobleLife. Rappor-

ten indeholder en kvalitativ analyse baseret på interview med 7 personer, der er inden for de 

seneste 2-3 år er gået på pension og 7 erhvervsaktive + 60 år. Beth Lilja oplyste, at forret-

ningsudvalget var kommet med bemærkninger til rapporten og forventede at modtage en ny 

rapport, som havde taget højde for bemærkningerne snarest muligt.  

 

Det blev drøftet, om det ville give mening at udvide personkredsen af interviewede til også at 

omfatte personer, der havde været pensionister i en længere årrække, fx i 10-15 år for at un-

dersøge, om dette ville rykke på resultatet, ligesom det ville kunne bidrage til en målrettet 

fokus på tilbud til foreningens medlemmer. 

 

Næste skridt er færdiggørelse af den kvalitative rapport. Derefter forelægges rapporten for 

LFB den 3. oktober 2022, hvorefter der vil blive taget stilling til, om rapporten skal udvides 

med en kvantitativ del.  

 

Det blev aftalt, at den kvalitative rapport blev sendt ud til bestyrelsen med henblik på evt. 

bemærkninger. Bestyrelsen får endvidere 14 dage til at melde tilbage til bestyrelsen, hvilke 

tanker og ideer, de har til et evt. videre forløb.   

 

4. Behandlingssager 

4.1. Tanker om FPL’s virke 

 

Bestyrelsen blev inddelt i 3 grupper, hvor man drøftede forslag om tilbud til medlemmerne. 



 

 
3/4 

Der var på forhånd foreslået forslag til drøftelse i grupperne, men der var også mulighed for 

at melde flere emner ind.  

 

Det foreløbige resultat af gruppearbejdet var:  

 

1) NGO’er, der efterspørger frivillige læger, fx Læger uden grænser. Det blev foreslået, at 

Anne Birthe kunne være tovholder for gruppen. 

2) Opdatering af medicinsk viden, evt. ved videnskabelige artikler på hjemmesiden. Peder 

ville gerne være tovholder. 

3) (Jule)Quiz om sjældne/ukendte medicinske instrumenter på hjemmesiden. Søren og Ole 

Sten ville gerne være tovholdere. 

4) Evaluering af afholdelse af møder i de 5 regioner, hvor man drager nytte af hinandens 

erfaringer. Ole Nørskov ville gerne være tovholder. 

5) Hjerte-stop-kurser. Peder ville gerne være tovholder. 

 

Medlemmerne af forretningsudvalget tog referat fra gruppearbejdet og sender efter mødet i 

forretningsudvalget i oktober 2022 oplæg ud til resten af bestyrelsen med henblik på en vi-

dere drøftelse på bestyrelsesmødet i december 2022.  

 

4.2. Opdatering af retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsen-

tanter til Lægeforeningens repræsentantskab 

Det blev aftalt med sekretariatet, at retningslinjer for valg, FPL’s vedtægter og forretningsor-

den bliver konsekvensrettet som følge af ændring af LF’s vedtægter. I den forbindelse er reg-

lerne for valg blevet ændret.  

Valget afholdes elektronisk og foregår den 2. uge i november 2022.  

 

Det blev endvidere aftalt, at formanden udarbejder et kort nyhedsbrev om afholdelse af valg, 

herunder at det meldes ud til de opstillede, at næste møde i bestyrelsen er den 8. december 

2022 i København, og at de valgte indtræder i bestyrelsesarbejdet efter valget.  

 

4.3. Virksomhedsgrundlag 

Det blev aftalt, at forretningsudvalget sætter sig sammen og gennemskriver det virksom-

hedsgrundlag, som er bilagt i dagsordenen. Forretningsudvalget forventer, at der ligger et 

udkast klar til drøftelse til december mødet. Formanden opfordrede i den forbindelse med-

lemmerne til at komme med input.  

4.4. Årshjul 

Det blev besluttet, at der på mødet den 8. december 2022 skal drøftes mødedatoer for 2023. 

Datoerne 11-13 maj 2023 ligger fast, da der er årsmøde den 11. maj og lægemøde den 12.-13. 

maj 2023.  

4.5. Oversigt over valg november 2022 

Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder en oversigt over, hvornår bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter er på valg og sender denne til bestyrelsen.  

 



 

 
4/4 

5. Næste møde 

Næste møde afholdes i København den 8. december 2022.  

 

6. Eventuelt 

Der blev taget billeder af bestyrelsen til hjemmesiden.  

 

 

 

 


