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Præsidentens beretning 2019 - 2020 
 
Nu er det sidste gang, hvor jeg som præsident skal aflægge beretning om 
selskabets virksomhed i det seneste år.    
 
”Den gamle dame” fylder 248 år til oktober, men holder sig stadig godt på trods 
af alderen. 250 år jubilæet nærmer sig derfor med hastige skridt, og der er 
gang i planlægningen af det kommende jubilæum i 2022.  
 
Ældre damer skal passe på sig selv i disse tider og derfor har aktiviteterne også 
været neddroslet det seneste år grundet COVID-19. Sammen med bestyrelsen 
har jeg passet på og trimmet lidt på ”den gamle dame”.  
 
Det vigtigste formål med vores selskab er, som der står i vores formålsparagraf:  

1. At styrke lægestandens interesser for videnskabelig forskning og udbrede 
kendskabet til lægevidenskabens fremskridt. 

2. At virke udadtil for videnskaben og den offentlige sundhedspleje. 
3. At være samlingssted for læger. 

 
Disse formål plejer vi gennem en række videnskabelige møder og priser. 
 

Bestyrelsens arbejde i året der er gået 
Jeg har nu haft posten som præsident i 2 år med Søren Møller som 
vicepræsident. Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen suppleret med 3 
medlemmer, Thomas Benfield, Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Line Kruckow. 
Herudover er følgende medlemmer af bestyrelsen: Ida-Marie Stender, Lise Dyhr, 
Niklas Rye Jørgensen, Ida Hageman, Henrik Palm, Anders Perner, Allan 
Linneberg, Faisal Amin og Morten Hedegaard. Arbejdet med at udvikle og 
tilrettelægge aktiviteterne for selskabets medlemmer har vi delt mellem flere 
faste udvalg i bestyrelsen.  
 
Vi afholdte strategiseminar i marts 2019 og et bestyrelsesmøde i september 
måned, og et konstituerende bestyrelsesmøde i dag efter generalforsamlingen. 
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På strategiseminaret i 2019 havde vi en grundig gennemgang af opgaver og 
drøftelse af strategi. Vi har haft fokus på, hvordan vi de næste år fremover vil 
arbejde med selskabets formål. For at sikre selskabets formål, er det væsentligt 
at vi får nye medlemmer, og vi har drøftet, hvordan vi fanger de yngste lægers 
interesse i selskabet. En af forudsætningerne er, at vi inviterer de yngre læger 
med til at være en aktiv del af selskabet. Derfor blev der foretaget en 
vedtægtsændring sidste år på generalforsamlingen så bestyrelsen udvides med 
et stud.med. bestyrelsesmedlem. Udvidelsen udmøntes i aften. Bestyrelsen har 
set frem til dette, da vi er helt sikre på, at et yngre bestyrelsesmedlem kan 
bidrage med nye ideer samt hjælpe selskabet med at skabe netværket til de 
medicinstuderende og kommende kolleger.  
 
Derudover vil vi frem mod 2022 fokusere på  

• Sundhedsfremme og sundhedsoplysning – også med en mere folkelig 
drejning – måske i samarbejde med Folkeuniversitetet? 

• at fremme klinisk forskning 
• medlemspleje og brugerinddragelse  

 

Medlemsantallet  
Medlemstallet er på nuværende tidspunkt 2411 (27. marts 2020). Det er et fald 
i forhold til medlemstallet i det seneste år på ca. 40. En af grundene er 
formentlig, at vi pga. GDPR-reglerne ikke længere kan sende mails direkte til 
alle de nye kandidater, og at Lægeforeningen forud for den årlige opkrævning 
sender mails til alle medlemmerne af alle de videnskabelige selskaber. I forhold 
til de yngre læger er vi fortsat tilstede på kandidatfesterne her i København og 
fortæller om selskabet og dets fordele og tilbyder dem at blive en del af vores 
selskab.  

 
Tirsdagsmøder og temadag 
Et af vores formål er at udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt og 
det formål udmøntes ved vores tirsdagsmøder og den årlige temadag i oktober 
måned.  

I det forløbne år har vi holdt 10 møder – alt medregnet. Fremmødet har været 
rigtig flot, og med en stabil deltagelse mellem 25 og knap 70 deltagere. På 
selskabets temadag den 25. oktober 2019, var emnet ”Kliniske 
kvalitetsdatabaser – vigtig information der kommer vore patienter til gavn eller 
spild af tid?” og der havde vi 70 deltagere. Fødselsdagsfesten blev afholdt 
samme aften med 98 deltagere, og startede med Peter Vuust som holdt et 
tankevækkende foredrag - Musik på hjernen - og om hvad der sker i hjernen, 
når vi lytter til og udøver musik? 
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Vi annoncerer de videnskabelige møder på hjemmesiden og sendes også ud på 
mail ca. 1 uge før og dagen før. Selskabet lægger også opslag på om møderne 
på Facebook og LinkedIn, for at nå flest mulige af vore medlemmer.  
 
Planlægning af efterårets program er i fuld gang og der arbejdes på at det er 
klar inden sommerferien.  

Temadag og fødselsdagsfesten er i år fastsat til fredag den 23. oktober.  
 

Offentlig sundhedspleje  
At virke udadtil for videnskaben og den offentlige sundspleje er et af selskabets 
andre formål, som tilbage i maj 2018 blev sat i fokus med et møde i Auditoriet 
på Rigshospitalet den 29. maj 2018 med emnet ”Kvalitet af beslutninger i 
sundhedsvæsenet”. Desværre var der ikke stor tilslutning til mødet, kun 41 af 
de 87 tilmeldte mødet op, og derfor har bestyrelsen valgt at arbejde videre 
med, hvordan formålet bedst muligt kan opnås. Nyligt er vi blevet kontaktet af 
Folkeuniversitetet, som ønsker et samarbejde og vi er spændte på hvad der kan 
komme ud af det.  

 
Kandidatspeciale   
Traditionen tro havde vi igen i år den glæde at uddele årets pris for bedste 
kandidatspeciale på medicinstudiet. Vi modtog 33 opgaver, hvor 3 blev udvalgt 
til at præsentere deres opgaver og ”konkurrere” om priserne, som alle var 
blevet hævet lidt.  

1. pris: 15.000 kr. – tidligere 10.000 kr. 
2. pris: 10.000 kr. – tidligere 5.000 kr. 
3. pris: 5.000 kr. – tidligere 3.000 kr.  

Præsentationerne var på et tirsdagsmøde og overrækkelse af priserne fandt 
sted under fødselsdagsfesten. 

Modtagere af prisen i 2019 var: 
• Søren Vinther Larsen – 15.000 kr.  

Opgave: Use of oral contraceptives is associated with altered 
serotonergic brain architecture: A molecular brain imaging study in 
healthy women. 

• Mathias Maagaard – 10.000 kr.    
Opgave: Ivabradine for coronary artery disease and/or heart failure.  

• Rasmus Bo Hasselbalch – 5.000 kr.  
Opgave: Coronary risk stratification of patients with newly diagnosed 
heart failure.  
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Vi håber at få ligeså spændende opgaver i år og har allerede opfordret de 
medicinstuderende ved Københavns Universitet til at indsende deres 
kandidatspeciale.  

 
Skolarstipendier  
For 9. år i træk har vi uddelt skolarstipendier. Vi modtog 15 ansøgninger til 
disse stipendier og udvalgte de 3 bedste, som alle fik tildelt 60.000 kr.  
 

• Marcus Kjær Sørensen  
Projekt: Testing the hypothesis that early diphteria-tetanus-pertussis 
vaccination increases female mortality and morbidity in early infancy. 
Forskningssted: Statens Serum Institut, Bandin Health Project 

• Oliver Abrahamsen 
Projekt: Targering the Supply Lines of Malignancy: Plasma Availability of 
Glucose and Amino Acids and its impact on outcome in breast cancer 
patients. 
Forskningssted: Herlev Hospital, Patologiafdelingen 

• Julian Daugbjerg Bjerrekær  
Projekt: Prevalence of mitral valve abnormalities in the newborn Heart – 
a substudy to the Copenhagen Bay Heart Study. 
Forskningssted: Herlev Hospital, Hjertemedicinsk Forskningsenhed 
 

Pris for Klinisk Forskning  
Prisen – Pris for Klinisk Forskning - blev i 2017 oprettet af bestyrelsen. Formålet 
er at uddele en personlig pris på 50.000 kr. til en dansk lægevidenskabelig 
forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske 
sundhedsvidenskabelige område. Man kan ikke selv ansøge om prisen, men skal 
indstilles til den af sit videnskabelige selskab eller arbejdssted.  
 
Prisen blev i 2019 igen uddelt ved fødselsdagsfesten til professor, overlæge, 
ph.d. Peter Bytzer fra Sjællands Universitetshospital. Peter var indstillet af 
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi bl.a. med begrundelsen om 
en fremragende forskningsindsats på højeste internationale niveau inden for 
øvre gastroenterologi (dyspepsi, syrerelaterede lidelser, ulcus- og reflukssygdom 
og colon irritabile).  
 

Rejsestipendier   
Bestyrelsen besluttede ligeledes i 2017 at uddele et årligt beløb til 
rejsestipendier på 25.000 kr. til Yngre Læger til studieophold i udlandet i 
forbindelse med ph.d.-studium til dækning af udgifter til transport (til og fra 
værtsinstitutionen – billigste rejsemåde), ophold og forsikringer for ansøgeren.  
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Vi modtog 14 ansøgninger til disse rejsestipendier og udvalgte 2, som blev:   
 

• Caroline Meyer Olesen     
Ophold ved Icalhn School of Medicine, Mount Sinai, New York. 

• Helle Østergaard Madsen  
Forskningshold ved Roecklein Laboratoriet, University of Pittsburgh, USA. 

 

Det kommende jubilæum 
Som jeg nævnte indledningsvist nfylder selskabet 250 år i 2022, og det skal 
selvfølgelig fejres. Ud over alle de nævnte aktiviteter, så arbejdes der også på 
planlægningen for fejringen af dette inkl. udgivelse af en bog i samarbejde med 
journalist Klaus Larsen og GAD Historika, som er en del af GAD’s forlag.   
 
Hvis I har forslag til aktiviteter, medlemsfordele m.v. er I meget velkomne til at 
indsende disse til selskabets sekretariat.  
 

Tak 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle mine 
bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi skal i år sige 
farvel til Ida-Marie Stender, som har været med i bestyrelsen siden 2014, og 
dermed så længe det er muligt iflg. vedtægterne. Jeg vil på egne og 
bestyrelsens vegne gerne takke for dit store arbejde i bestyrelsen igennem 
årene.  
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