
 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
i Foreningen af Pensionerede Læger  
den 8. december 2022 kl. 10.00-16.00 
Hotel Scandic Copenhagen 

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

sen, Hans Jeremiassen, Jens Haase, Ole Sten Sø-

rensen, Per Gandrup, Anna Birthe Bach, Tina 

Zimmermann Belsing og Tue Flindt Müller.   

FRA SEKRETARIATET: Mette Touborg Heydenreich, Birgitte Gram Blen-

strup 

AFBUD:  

 

AFGÅENDE MEDLEM-

MER: 

Peder Charles 

 

Karsten Wenningsted-Torgard, Søren Kjærem. 

 

 

 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Oplæg ved Lægeforeningens næstformand, Anna Mette Nathan med udgangspunkt i LF’s 

medlemsstrategi 2023. 

Anna Mette Nathan holdt et oplæg om Lægeforeningens mission og vision med udgangspunkt 

i medlemsstrategien 2023. Oplægget dannede grundlag for en efterfølgende drøftelse blandt 

medlemmerne af bestyrelsen om blandt andet ulighed i sundhed.  

 
1. Præsentationsrunde for og af nye medlemmer og valg af formand og næstformand 

Formanden bød de nye medlemmer velkommen, og der blev gennemført en præsentations-

runde for og af de nye medlemmer Tina Zimmermann Belsing og Tue Flindt Müller.  

 

Ole Nørskov blev genvalgt som formand og Per Gandrup blev genvalgt som næstformand.  

 

2. Referat fra 31. august 2022  

Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet, som blev godkendt den 10. oktober 

2022. 

 

3. Orienteringssager 

3.1. Orientering fra formanden og sekretariat 

2. januar  2022 

Sagsnr: 2021 - 8166 

Aktnr: 
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Formanden orienterede om, at der var planlagt et møde med pensionistforeningen i DJØF den 

26. januar 2023. Mødet var kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra DJØF’s pensio-

nistforening, idet foreningen havde fået en ny bestyrelse.  

 

Formanden oplyste endvidere, at der havde været et møde i lægernes pension om en ny pensi-

onsordning, der dog ikke var aktuel for FPL’s medlemmer. Han henviste til, at ændringerne 

fremgik af hjemmesiden: https://www.lpb.dk/Pension-og-Forsikring. 

 

Endelig orienterede formanden om, at forretningsudvalget havde besluttet at opgive arbejdet 

med virksomhedsgrundlaget for FPL, idet man hellere ville se på det i relation til vedtægterne 

og forretningsordenen.  

 

Sekretariatet havde intet at bemærke.    

 

3.2. Status på Noble Life rapporten 

Beth Lilja orienterede om, at det var blevet besluttet i Lægeforeningens bestyrelse at gennem-

føre en kvantitativ analyse i samarbejde med FPL som opfølgning på den kvalitative analyse 

om ”Den svære overgang”, der var foretaget af Noble Life.  

 

Forud for FPL-mødet var der blevet sendt et udkast til spørgeskema ud til medlemmerne af 

bestyrelsen med henblik på at få feedback og kommentarer til skemaet. 

 

Beth Lilja oplyste, at det var hensigten, at der skulle sendes et spørgeskema ud til pensione-

rede læger og et andet skema ud til præ-pensionerede læger.  

 

Det blev besluttet, at spørgeskemaet blev udvidet med et yderligere spørgsmål for at få svar 

på, om udsigten til at skulle deltage i en samtale i Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse 

med ansøgning om bevarelse af retten til selvstændigt virke efter det fyldte 75. år, har en ind-

virkning på, hvornår man vælger at gå på pension. 

 

Det er hensigten, at skemaerne skal sendes ud til 2.000 medlemmer af FPL og 2.000 medlem-

mer af de forhandlingsberettigede foreninger i starten af 2023.  

 

3.3. Afrapportering fra arbejdsgrupper nedsat på bestyrelsesmødet i Middelfart den 31. au-

gust 2022 

Anna Birthe Bach holdt et oplæg om NGO’er, der efterspørger frivillige læger. Det blev beslut-

tet, at Anna Birthe Bach i samarbejde med sekretariatet laver et katalog med kontaktadresser 

til mentorordninger og adresser på NGO’er, som lægges på FPL’s hjemmeside.  

 

For så vidt angår opdatering af medicinsk viden ved videnskabelige artikler oplyste Jens 

Haase, at der vil være noget klar i starten af 2023. 

 

Jens Haase og Ole Steen Sørensen arbejder videre med quiz om sjældne/ukendte medicinske 

instrumenter, som efter planen skal ligge på hjemmesiden.  

 

Vedrørende hjertestartskursus henviste formanden til et tilbud fra Falck, som var bilagt dags-

ordenen. Indholdet af selve kurset blev drøftet, herunder at man burde sikre et ensartet ind-

hold i kurset over hele landet. Det blev besluttet at kontakte akutberedskabet i Region 

https://www.lpb.dk/Pension-og-Forsikring
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Hovedstaden for at høre, om det ville kunne udbyde kurset.  

 

3.4. Medlemsmøder i regionerne 

Bestyrelsen drøftede hvilke forskelle og ligheder, der var på rene FPL-arrangementer og regio-

nale arrangementer, der blive dækket af aktivitetspuljerne.  

 

Der var et ønske om, at betjeningen af de to typer af arrangementer i højere grad ensrettes, li-

gesom der var et ønske om, at rene FPL-møder af en vis størrelse blev evalueret i lighed med, 

hvad der gælder for regionale arrangementer.  

 

Der blev endvidere udtrykt ønske om, at der til FPL’s arrangementer udarbejdes en deltagerli-

ste, så man inden arrangementerne kan orientere sig om deltagerkredsen. Hertil bemærkede 

sekretariatet, at eventuelle GDPR-mæssige udfordringer ift. at dele en deltagerliste, evt. vil 

kunne håndteres ved tilmeldingen.  

 

Sekretariatet udarbejder et oplæg om rammerne for afholdelse af FPL-arrangementer med 

udgangspunkt i bestyrelsens ønsker og afklarer i den forbindelse også eventuelle ressource-

spørgsmål.  

 

4. Sager til behandling 

4.1. Ændring af FPL’s vedtægter og forretningsorden 

Formanden nævnte, at FPL var blevet indskrevet i Lægeforeningens vedtægter, hvilket var po-

sitivt, og at FPL har 11 repræsentanter i repræsentantskabet.   

 

Formanden oplyste, at FPL får tilsendt dagsordenen for bestyrelsesmøder i Lægeforeningen 

samt referat, og opfordrede medlemmerne til at komme med bemærkninger til dagsordenen 

forud for afholdelse af bestyrelsesmøderne.  

 

Formanden oplyste endvidere, at FPL’s forretningsudvalg afholder halvårlige møder med Læ-

geforeningens formand og direktør.  

 

For så vidt angik forretningsordenen nævnte formanden, at det af pkt. 9 fremgår, at referat 

sendes ud til medlemmerne senest 1 måned efter mødets afholdelse, hvilket efter hans opfat-

telse var for lang tid. Hertil bemærkede sekretariatet, at man bestræber sig på at sende referat 

ud senest 3 uger efter bestyrelsesmødet.  

 

4.2. Seniorklubberne  

Bestyrelsen drøftede det nuværende set-up omkring seniorklubberne, herunder støttemulig-

hederne.  

 

Det blev besluttet, at forretningsudvalget skulle vende FPL’s overvejelser i relation til senior-

klubberne med Lægeforeningens formand og direktør på det planlagte halvårlige møde den 

26. januar 2023.   

 

Oplæg om nye læger.dk og den nye app v/ Katrine Henningsen og Camilla Stig-Gylling, 

Kommunikation, Lægeforeningen  
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Punktet blev udsat til et kommende bestyrelsesmøde.  

 

4.3. Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder 

Formanden oplyste, at suppleanterne har mulighed for at deltage i lokale arrangementer og 

deltager i bestyrelsesmøde og årsmøde, der afholdes hvert år i maj måned.  

 

Det blev besluttet fremover at indkalde suppleanten, hvis det ordinære medlem er forhindret i 

at deltage i bestyrelsesmødet.  

 

4.4. Årshjul og mødedatoer 

Det blev drøftet, om der var en mulighed for, at bestyrelsesmøderne kunne begynde senere 

end kl. 10 af hensyn til de medlemmer, som kommer længere væk fra. Det blev meldt ud, at for-

retningsudvalget beslutter, om møderne skal starte kl. 10 eller kl. 12, hvilket vil afhænge af 

længden på den konkrete dagsorden. 

 

Det blev endvidere tilkendegivet, at de medlemmer, som kommer langvejs fra, kan få en over-

natning aftenen inden mødet, de gange hvor mødet starter kl. 10.  

 

Formanden har eftersendt mødedatoer for 2023:  

16. marts 2023 kl. 12-16 i Domus Medica, Kbh. 

11. maj 2023, bestyrelsesmøde kl. 12-14.30 og kl. 15.00 Årsmøde i Kolding 

13. september 2023, kl. 12-16 i Køge 

7. december 2023, kl. 10-15.30, med middag, Domus Medica, Kbh.  

 

4.5. Oversigt over medlemmer og suppleanter i FPL’s bestyrelse 

Oversigten over medlemmer og suppleanter er blevet opdateret som følge af valget i Region 

Sjælland og Region Hovedstaden.  

 

5. Eventuelt 

 

 

 


