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Emne: Årsrapport 2021 for Udvalget for Lægeforeningens regionale aktivitetspulje 

Til: Lægeforeningens bestyrelse 

Fra: Udvalget for Lægeforeningens regionale aktivitetspulje 

 

Lægeforeningens Udvalg for regional aktivitetspulje aflægger rapport og regnskab for sidste års bevilling 

og anvendelse af midler i forbindelse med Lægemødet. Dette er udvalgets rapport for 2021. 

 

1. Baggrund 

I forbindelse med Lægekredsforeningernes overgang til Lægeforeningen blev det besluttet, at 

nettoaktiverne pr. 31.12.2008, der udgjorde kr. 12.609.923, skulle klausuleres som en del af Lægeforeningens 

egenkapital og henlægges i en pulje til regionale formål, f.eks. særlige decentrale projekter til gavn for 

lægestanden. Ved begyndelsen af 2021 var der 4.2 mio. kr. tilbage i puljen. 

 

Puljens midler kan søges af Lægeforeningens regionale bestyrelser og FPL efter at have orienteret den 

regionale bestyrelse. Arrangementerne skal være åbne for alle Lægeforeningens medlemmer  

 

2. Budget og regnskab 

Der var budgetteret med 1.060.000 kr. til uddeling fra puljen i 2021. 

Der blev i 2021 tildelt støtte til 22 arrangementer. To arrangementer blev aflyst uden udgifter og et blev 

flyttet til 2022. 

 

Udvalget bevilgede i alt i 2021 støtte på kr. 1.271.370 i henhold til støttekriterierne, mens de samlede 

udgifter blev på kr. 857.865 fordelt på 19 arrangementer. 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal godkendte ansøgninger 

til arrangementer 6 9 16 15 17 19 + 12 20 

 

 

26 

Forbrug i kr. 389.647 494.267 690.751 674.085 879.381 751.008 656.018 731.367 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal godkendte ansøgninger 

til arrangementer 26 28 25 17 22 

Forbrug i kr. 864.207 741.135 1.095.848 384.889 859.076 

 

 



3. Støttede aktiviteter i 2021 
 

Nedenfor er kort beskrevet de regionale arrangementer afholdt i 2021. 

 

Støttede aktiviteter i 2021 
 

Nedenfor er kort beskrevet de regionale arrangementer afholdt i 2021. 

Der er afholdt 19 arrangementer med i alt 4.495 tilmeldte – anslået 3.884 medlemmer deltog. 

 

Sekretariatet har tilsendt medlemmerne et evalueringsskema efter hvert arrangement. Her har 

medlemmerne bl.a. svaret på: ”hvor tilfreds er du samlet set med medlemsmødet” på en skala fra 1-7, hvor 

7 er bedst. I alt er 15 medlemsarrangementer blevet evalueret ud fra denne skala med en gennemsnitlig 

rating på 6. 

 

Lægeforeningen Hovedstaden  
 

• Virtuelt medlemsmøde den 18. marts: ”Covid 19 – mød Fomsgaard, Brostrøm, Lundgren og 

Østergaard” 
Den 18. marts var Lægeforeningen Hovedstaden vært for et nationalt virtuelt arrangement om 

covid-19 modereret af formand Helene Westring Hvidman.  

Anders Fomsgaard, Jens Lundgren Lars Østergaard og Søren Brostrøm gav alle seneste lægefaglige 

indsigt og erfaringer med covid-19 via live-stream. Derudover var historiker og forfatter Poul 

Duedahl inviteret til at tale om epidemier i et historisk perspektiv. 

Mødet blev afviklet i et eksternt studie med gode rammer for at drive en tv-produktion af denne 

størrelse. Medlemmerne blev involveret undervejs via brug af Mentimeter, hvor der både kunne 

stilles spørgsmål og afvikles konkurrencer.  

 

Antal tilmeldte:  

2.911 medlemmer var tilmeldt og 2.300 spørgelystne medlemmer deltog på dagen og sad klar bag 

skærme over hele landet. 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 6,61 ud af 7 

 

Fordeling på foreninger:  

FAS: 1012 - (36 %) 

PLO: 540 - (19 %) 

YL: 1074 - (37 %) 

FPL: 276 - (9 %) 

LF: 9 - (0,3 %) 
 

• Virtuelt medlemsmøde den 26. april: ”Workshop om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 

Den 26. april samledes knap 50 læger til digitalt medlemsmøde og workshop om hvordan, vi når i 

mål med det sammenhængende sundhedsvæsen. Mødet blev sparket i gang med oplæg om 

ambitionerne for det nære sundhedsvæsen ved politiker og formand for Sundhedsudvalget i 

Danske Regioner, Karin Friis Bach, og Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune, 



Sisse Marie Welling. Herefter gik jurister fra Region hovedstaden i dybden med juridiske 

problemstillinger blandt andet i forhold til behandlingsansvar. Dernæst var der digitalt 

gruppearbejde, hvor fokus var på den gode indlæggelse og den gode udskrivning. Drøftelserne i 

grupperne gik primært på løbende udfordringer med henvisninger, epikriser og afstemning af 

FMK. Selve medlemsmødet var en gentagelse af et lignende møde i slut 2020. 

 

Antal tilmeldte:  

Grundet max på IT-licenser var der et max på 50 deltagere. Der var 66 på ventelisten på dagen, og 

Lægeforeningen Hovedstaden har derfor planlagt et større arrangement i andet kvartal af 2022, 

hvor der kan deltage op til 100 medlemmer.   

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet:  6,08 ud af 7 

 

Fordeling på foreninger: 

FAS: 52 - (48%) 

PLO: 20 - (19%) 

YL: 27 - (25%) 

FPL: 9 - (8%) 
 

 

• Virtuelt medlemsmøde den 16. juni: ”Formandstræf – møde Rathcke, Skadborg, Lintz og 

Schultz” 

Den 16. juni samlede Lægeforeningen Bornholm de fire ”store formænd” til debat om, hvordan vi 

sikrer lægefaglig kvalitet i yderområderne. Debatten blev modereret af chefredaktør for Ugeskrift 

for læger, Bo Hasseriis, og blev afviklet via ekstern udbyder i Baronessens Salon i Domus Medica.  

 

Antal tilmeldte:  

290 medlemmer deltog på tværs af hele landet, herunder 33 fremmødte læger på Bornholm. 

 

Rating: 

 Data ikke tilgængelig 

  

Fordeling på foreninger: 

FAS: 122 - (42%) 

PLO: 65 - (22%) 

YL: 61 - (21%) 

FPL: 42 - (14%) 

  
• Generalforsamling i Bornholms Lægeforening den 11. september  

Den 11. september 2021 afholdt Bornholms Lægeforening Generalforsamling. Mødet foregik på The 
Falcon i Allinge, hvor også bestyrelsen for Lægeforeningen Hovedstaden deltog. På mødet holdt 
overlæge Morten Sodemann oplæg om der tager udgangspunkt i sin seneste bog ”Det du ikke ved, 
får patienten ondt af” og i bogen ”Sårbar? Det kan du selv være!”  

Derefter blev der afgivet beretning fra YL, PLO, FAPS og FAS samt givet beretning fra formand 

Ellen Kappelgaard, overlæge ved Psykiatrisk Center Bornholm. Sidstnævnte blev genvalgt som 

formand.  

 



Antal tilmeldte: 

46 medlemmer  

 

Rating: 

Data ikke tilgængelig.  

 

Fordeling på foreninger: 

FAS: 12 - (26%) 

PLO: 11 - (24%) 

YL: 7 - (15%) 

FPL: 7 (15%) 

 

• Valgmøde den 2. november  

Den 2. november afholdt Lægeforeningen Hovedstaden valgdebat med samtlige spidskandidater 

om det sammenhængende sundhedsvæsen, psykiatri og kvalitet i patientbehandlingen. Der var 

god debat og spørgsmål fra deltagerne. Debatten fandt sted på Kosmopol ved Nørreport.  

 

Antal tilmeldte: 

109 medlemmer  

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 4,94 ud af 7 

 

Fordeling på foreninger: 

FAS: 39 - (36%) 

PLO: 6 - (6%) 

YL: 22 - (20%) 

FPL: 42 - (39%) 

 

• Medlemsmøde den 17. november: ”Aktuelle videnskabsetiske problemstillinger” 

Den 17. november afholdt Lægeforeningen Hovedstaden medlemsmøde, hvor Mette Hartlev, 

professor, dr.jur. fra det juridiske fakultet på KU, var inviteret til at holde oplæg om komitéens 

afgørelser vedrørende bl.a. registre, biobanker og DNA-sekventering. Mette Hartlev har årelang 

erfaring med sundhedsjura, har skrevet disputats om fortrolighed og anvendelse af data i 

sundhedsvæsenet.  

 

Antal tilmeldte: 

65 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 6,38 ud af 7 

 

Fordeling på foreninger: 

FAS: 42 - (24%) 

PLO: 3 - (2%) 

YL: 43 - (24%) 

FPL: 89 - (50%) 



 

Lægeforeningen Sjælland 
 

• Medlemsmøde den 1. juni: ”Danskernes seksuelle adfærd”  

Den 1. juni afholdt Lægeforeningen Sjælland medlemsmøde på Hotel Kirstine i Næstved, hvor 

Christian Graugaard, læge, professor i sexologi og tidligere formand for Sex & Samfund, holdt 

oplæg om tal og tendenser fra Projekt SEXUS – verdens største sexlivsundersøgelse. Projektet 

afdækker den danske befolknings seksuelle viden, holdninger, lyster, oplevelser og adfærd, samt 

belyser mulige sammenhænge mellem livsstil, sundhed og seksualitet. 
 

Antal tilmeldte:  

48 medlemmer 

 

Rating:   

Samlet tilfredshed af mødet: 6,29 ud af 7 

 

Fordeling på foreninger: 

FAS: 14 – (29%) 

PLO: 9 – (19%) 

YL: 11 – (23%) 

FPL: 14 – (29%) 
 

• Medlemsmøde den 2. september: ”Musik på recept/Peter Vuust” 

Den 2. september afholdt Lægeforeningen Sjælland et interessant medlemsmøde i dejlige 

omgivelser på Smålandshavet i Karrebæksminde. 

Hjerneforsker og musiker Peter Vuust gav medlemmerne et indblik i musikkens indvirkning på 

hjernen. Han fortalte bl.a. om hvorfor vi overhovedet som biologisk væsen er udstyret med evnen 

til at forstå, nyde og spille musik, og hvordan det kommer forskelligt til udtryk i hjernen på 

henholdsvis musikere og ikke-musikere. Det var et spændende og levende oplæg, med indlæg af 

klaverspil, sammenholdt med ny forskning og evidens på området. 

Antal tilmeldte: 

 74 medlemmer  

 

Rating:   

Samlet tilfredshed af mødet: 6,58 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 27 - (36%) 

PLO: 3 – (4%) 

YL: 12 – (16%) 

FPL: 32 – (43%) 
  

• Valgmøde den 11. oktober  
Den 11. oktober afholdt Lægeforeningen Sjælland valgdebat på Comwell Køge. 10 spidskandidater 
var inviteret til mødet for at diskutere var mødt op for at tale om rekruttering og fastholdelse af 
læger, forskning og uddannelse og psykiatri. Der var god debat med mange relevante og aktuelle 



spørgsmål fra deltagerne. Efter valgmødet var der middag hvor politikerne var inviteret med til at 
forsætte snakken under mere uformelle forhold. 
 
Antal tilmeldte:   
62 medlemmer 
 
Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 5,70 ud af 7 
 

Fordeling på foreninger: 
FAS: 20 – (32%) 
PLO: 12 – (19%) 
YL: 21 – (33%) 
FPL: 9 – (15%) 
 

• Efterårsmøde den 25. oktober: ”Hvad kan vi lære af Covid-19?” 

Den 25. oktober holdt Lægeforeningen Sjælland ”Efterårsmøde” på Comwell Køge - denne gang 

under titlen: Hvad kan vi lære af Covid-19? Til at belyse dette emne var sundhedsøkonom Jacob 

Kjellberg og koncerndirektør i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg inviteret. Jacob Kjellberg 

indledte mødet med at redegøre for de sundhedsøkonomiske konsekvenser, som Covid-19 har haft. 

Herefter gav Jesper Gyllenborg deltagerne et indblik ind i, hvordan Region Sjælland har arbejdet, 

og hvilke udfordringer de har haft grundet covid-19.  

Deltagerne bidrog med relevante spørgsmål. 

Aftenen bød også på den årlige udnævnelse af modtageren af Lægeforeningen Sjællands 

Kollegialitetspris. I år gik prisen til Christina Svanholm, praktiserende læge i Nysted Lægehus, for 

sin evne til nytænkning, og for sit store og vedholdende engagement for sundheden og 

fællesskabet.  
 

Antal tilmeldte: 
59 medlemmer 
 

Rating:   

Samlet tilfredshed af mødet: 6,18 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 27 – (46%) 

PLO: 7 – (12 %) 

YL: 9 – (15%) 

FPL: 16 – (27%) 
 

 

Lægeforeningen Syddanmark 
 

• Medlemsmøde den 27. september i forening med FPL: ”Medicinske opgaver i forbindelse med 

metrobyggeri” 
Den 27. september fandt 62 medlemmer vej til Scandic Kolding til et medlemsmøde om de 

medicinske opgaver ifm. metrobyggeri v/ Erik Christian Jansen, fhv. overlæge ved Trykkammeret 

på Rigshospitalet, dr. med., speciallæge i anæstesi & intensiv terapi, autoriseret dykkerlæge og 

certificeret læge i hyperbar medicin. Erik Christian Jansen berettede engageret om sit lægelige 



arbejde med tunnelbyggeriet til Københavns Metro og gav medlemmerne indsigt i et usædvanligt 

lægearbejde, hvor det hvide operationstøj og operationstræsko var byttet ud med hjelm, orange 

jakke og sikkerhedsstøvler – under jorden.  
 

Antal tilmeldte: 

62 medlemmer 

 

Rating:  

Samlet tilfredshed af mødet: 6,18 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 9 – (15%) 

PLO: 2 – (3%) 

YL: 0 – (0%) 

FPL: 51 - (82%) 
 

• Medlemsmøde den 5. oktober afholdt af Lægeforeningen Syddanmark i forening med 

Lægeforeningens forskningsudvalg og Ugeskriftet: ”Lægelig forskning anno 2021 og uddeling 

af årets Oscar” 
Lægeforeningen Syddanmark, Lægeforeningens Forskningsudvalg og Ugeskrift for Læger 

inviterede den 5. oktober til medlemsmøde om lægelig forskning på Scandic i Kolding.         

67 forskningsinteresserede medlemmer tilmeldte sig arrangementet. Formålet med aftenen var at 

sætte spot på både succeshistorier og rammerne for lægernes forskningen i dag og i fremtiden.  

Ph.d.-studerende Camilla Dalby Hansen fortalte bl.a. om sine erfaringer med proces, forløb og 

forhindringer forbundet med forskning. Sanne Marie Thysen, formand for Lægeforeningens 

Forskningsudvalg, fortalte om, hvordan Lægeforeningen forsøger at få Folketinget og regionerne 

til at give bedre vilkår for den kliniske forskning, og Thomas Benfield, videnskabelig redaktør på 

Ugeskrift for Læger, gav sit perspektiv på, hvordan man får forskning ud at arbejde. 

De to syddanske professorer Aleksander Krag og Lars Lund, gav efterfølgende et indblik i, hvordan 

de hver især har bidraget til at bygge succesfulde forskningsmiljøer op fra bunden.  

Til medlemsmødet blev vinderen af Lægeforeningen Syddanmarks uddannelses- og kollegialitets-

pris – også kendt som Årets Oscar - også annonceret. Prisen blev tildelt Thomas Skjødt, som er 

tidligere ledende overlæge for røntgenafdelingen på Sygehus Lillebælt i Vejle. Thomas Skjødt 

havde en afgørende nøglerolle i indførelsen af landets første kræftpakke, nemlig lungekræft-

pakken.  
 

Antal tilmeldte: 

67 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 5,94 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 20 – (30%) 

PLO: 3 – (4%) 

YL: 25 – (37%) 

FPL: 19 – (28%) 



 

 

• Valgmøde den 27. oktober 
Som optakt til regionsrådsvalget inviterede Lægeforeningen i Syddanmark den 27. oktober alle 

medlemmer til at debattere aktuelle sundhedspolitiske emner med spidskandidaterne fra de 

siddende partier i regionsrådet. 50 medlemmer benyttede muligheden for at møde regionens 

spidskandidater. Der var generel enighed på tværs af partierne om, at psykiatrien kræver et særligt 

fokus i den kommende regionsrådsperiode. Ud over rekruttering og fastholdelse af psykiatere i 

regionen var der enighed om, at der skal skabes et tættere samarbejde med almen praksis, 

socialpsykiatrien og PPR i forhold til tidlig indsats og relevante tilbud til alle målgrupper. 

 

Antal tilmeldte: 

50 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 5,84 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 16 – (32%) 

PLO: 6 – (1%) 

YL: 10 – (20%) 

FPL: 18 – (36%) 

 

• Medlemsmøde den 9. november afholdt af Lægeforeningen Syddanmark i forening med FPL: 

”Ulighed – de sårbare” 
Den 9. november inviterede Foreningen for Pensionerede Læger i Syddanmark alle medlemmer af 

Lægeforeningen Syddanmark til et foredrag med Morten Sodemann, professor i global sundhed og 

indvandrersundhed, om uligheden i sundhed og de sårbare grupper i sundhedsvæsenet. 

Med baggrund i sin forskning i tværkulturelle kliniske og kommunikative kompetencer tog Mortens 

foredrag udgangspunkt i cases og erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik, OUH, hvor Morten har 

været tilknyttet siden 2018.  
 

Antal tilmeldte: 

74 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet:  6,23 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 13 – (18%) 

PLO: 2 – (3%) 

YL: 18 – (24%) 

FPL: 41 – (55%) 

 
 
Lægeforeningen Midtjylland 
 



• Medlemsmøde den 15. september afholdt af Lægeforeningen Midtjylland i forening med FPL: 
”Patologien indtager scenen” 

Den 15. september afholdt professor Torben Steiniche, Aarhus Universitetshospital medlemsmøde 

under temaet ”patologien indtager scenen”. På mødet blev der bl.a. talt om, hvordan patologerne 

traditionelt set har rumsteret i kulissen, hvor de diagnosticerede. Men nu kan de mere. De er med 

til at skræddersy behandling til hver enkelt patient. I fremtiden bliver patologens elskede 

mikroskop udskiftet med skærme, hvor man ser på digitaliserede vævs snit og får hjælp af 

"artificiel intelligens" til at fortolke forandringerne (fra mikroskop til monitor).  

 
Antal tilmeldte: 

167 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 78 ud af 100  

 

Fordeling på delforeninger: 
FAS: 23 – (14%) 
PLO: 2 – (1%) 
YL: 17 – (10%) 
FPL: 125 - (75%) 

 
• Valgmøde den 3. november 

Den 3. november afholdt Lægeforeningen Midtjylland valgmøde, hvor det overordnede emne for 

debatten var ”Sundhed for alle – lægedækning og psykiatri”. På valgmødet deltog partiernes 

spidskandidater for at deltage i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Medlemmerne deltog 

aktivt i debatten med relevante spørgsmål fra salen. 
 
Antal tilmeldte: 
74 medlemmer 
 
Rating: 
Samlet tilfredshed af mødet: 5,70 ud af 7 
 
Fordeling på delforeninger: 
FAS: 28 – (38%) 
PLO: 9 – (12%) 
YL: 17 – (23%) 
FPL: 20 – (27%) 
 
 

• Medlemsmøde den 24. november afholdt af Lægeforeningen Midtjylland i forening med FPL: 
”Immunterapi” 

Den 24. november afholdt Lægeforeningen Midtjylland medlemsmøde i forening med FPL om 

Immunterapi. Henrik Schmidt, overlæge i Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har 

arbejdet med behandling af patienter med modermærkekræft, hvor immunterapi har været brugt i 

længst tid. På mødet gav Henrik Schmidt indsigt i såvel historien, nutiden og fremtiden for denne 

del af kræftbehandlingen.  

 

Antal tilmeldte: 

109 medlemmer 



 

Rating:  

Samlet tilfredshed af mødet: 6,47 ud af 7 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 10 – (9%) 

PLO: 4 – (4%) 

YL: 1 – (1%) 

FPL: 94 – (86%) 

 
Lægeforeningen Nordjylland 

 

• Medlemsmøde den 23. september med Styrelsen for Patientsikkerhed 

Den 23. september afholdt Lægeforeningen Nordjylland medlemsmøde, hvor Charlotte Hjort, 

enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed var inviteret til bl.a. at fortælle om, hvordan man 

som medlem skal forholde sig til det forhold, at der opleves et mismatch mellem regler og den 

faktiske kliniske hverdag. F.eks. opleves dokumentationskravene nogle gange er svære at leve op 

til i en tiltagende presset klinisk hverdag. Herudover blev der på mødet talt om, hvordan man skal 

forholde sig til de nye muligheder for at give påbud til/for de organisatoriske forhold, hvor 

ledelserne også har et ansvar for, at den kliniske hverdag kan hænge sammen. Mødet blev afsluttet 

med fælles debat om emnet. 

 

Antal tilmeldte: 

94 medlemmer 

 

Rating:  

Data ikke tilgængelig 

 

Fordeling på delforeninger: 

FAS: 43 – (46%) 

PLO: 6 – (6%) 

YL: 44 – (47%) 

FPL: 1 - (1%) 
 

• Valgmøde den 28. oktober  

Den 28. oktober afholdt Lægeforeningen Nordjylland valgmøde, hvor medlemmerne kunne møde 

partiernes spidskandidater og deltage i debatten om fremtidens nordjyske sundhedsvæsen.  

Valgmødet tog udgangspunkt i Lægeforeningen Nordjyllands visioner indenfor: almen praksis, 

praktiserende speciallæger, psykiatrien og de somatiske hospitaler. Spidskandidaterne blev inddraget 

og udfordret af moderator og deltagerne i salen blev inddraget i debatten.  

 

Antal tilmeldte: 

84 medlemmer 

 

Rating: 

Samlet tilfredshed af mødet: 5,24 ud af 7 

 



Fordeling på delforeninger: 

FAS: 27 – (32%) 

PLO: 10 – (12%) 

YL: 29 – (35%) 

FPL: 18 – (21%) 
 

 

4. Støtte fra den regionale aktivitetspulje 2021 
 

Regional aktivitetspulje 2021 

 

Region Formål 

Antal  

mødedeltagere Beløb 

Hovedstaden Fælles medlemsmøde18. marts 2021 2.300 82.479 kr. 

Hovedstaden Medlemsmøde 26. april 2021 50 30.480 kr.  

Hovedstaden Formandstræf Bornholm 16. juni 2021 290 61.768 kr.  

Hovedstaden GF Bornholm 11. september 2021 46 23.250 kr. 

Hovedstaden Medlemsmøde regionsvalg 2. november 2021 109 72.076 kr.  

Hovedstaden Medlemsmøde 17. november 2021 65 25.338 kr.  

    

Midtjylland Medlemsmøde 15. september 2021 167 21.363 kr. 

Midtjylland Medlemsmøde regionsvalg 3. november 2021 74 52.727 kr. 

Midtjylland Medlemsmøde 24. november 2021 109 Afventer regnskab 

    

Nordjylland Efterårsmedlemsmøde 23. september 2021 94 71.451 kr. 

Nordjylland Medlemsmøde regionsvalg 28. oktober 2021 84 59.304 kr. 

    

Sjælland Medlemsmøde 1. juni 2021 48 32.243 kr. 

Sjælland Medlemsmøde 2. september 2021 74 44.058 kr. 

Sjælland Medlemsmøde regionsvalg 11. oktober 2021 62 58.657 kr. 

Sjælland Medlemsmøde 25. oktober 2021 59 55.477 kr. 

    

Syddanmark Medlemsmøde 27. september 2021 62 30.521 kr. 

Syddanmark Medlemsmøde 5. oktober 2021  67 61.898 kr. 

Syddanmark Medlemsmøde regionsvalg 27. oktober 2021  50 38.135 kr. 

Syddanmark Medlemsmøde 9. november 2021  74 36.717 kr. 

    

I alt  3.884 857.865 kr. 

Årets  

Ramme   1.060.00 kr.  

Ikke forbrugt    202.135 kr.  

 

 

 

 



5.  Udvalget om regional aktivitetspuljes sammensætning og møder i 2021 
 

Udvalget har holdt 1 virtuelt møde i 2021. Udvalget vurderer løbende ansøgninger om støtte via elektronisk 

debat.  

 

Område Navn 

 

Lægeforeningen Hovedstaden  Helene Westring Hvidman 

Lægeforeningen Sjælland  Nikolaj Bolsing Bak  
Lægeforeningen Syddanmark Josephine Duevang Rathenborg    

Lægeforeningen Midtjylland  Gitte Anna Madsen   
Lægeforeningen Nordjylland Thea Heide Faaborg   

Lægeforeningens bestyrelse Klaus Klausen, formand 

Lægeforeningens bestyrelse Gunver Lillevang/ Tue Flindt Müller (udtrådt 1. juli) 

Lægeforeningens bestyrelse Søren Niemi Helsø 

Foreningen af Pensionerede Læger Lars Bønløkke 

 
 

6. Udvalget om regional aktivitetspuljes sammensætning 15. februar 2022 

Område Navn 

 

Lægeforeningen Hovedstaden  Sanne Marie Thysen 

Lægeforeningen Sjælland  Johan Ludvig Reventlow  
Lægeforeningen Syddanmark Josephine Duevang Rathenborg    

Lægeforeningen Midtjylland  Gitte Anna Madsen   
Lægeforeningen Nordjylland Thea Heide Faaborg   

Lægeforeningens bestyrelse Klaus Klausen, formand 

Lægeforeningens bestyrelse Gunver Lillevang 

Lægeforeningens bestyrelse Søren Niemi Helsø 

Foreningen af Pensionerede Læger Ole Nørskov 

 


