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Betina Samuelsen Sørensen

Fra: Betina Samuelsen Sørensen

Sendt: 1. juni 2018 14:35

Til: 'mpk@dadl.dk'

Cc: Betina Samuelsen Sørensen

Emne: SV: Høring om sammensætning af natl råd for lægers vid.udd. (prognose % 

dimensioneringsudv.) + forretningsorden natl. råd - svar LVS 1. juni kl. 18

Kære Marie 
 
En kommentar fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 
 
Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse: 
Formålet med Det nationale råd for lægers videreuddannelse er at rådgive myndighederne i spørgsmål om lægers 

videreuddannelse. Ud fra sammensætningen af udvalgets medlemmer er der kun 7 medlemmer, som direkte 

repræsenterer læger (udpeget af Lægeforeningen og Lægevidenskabelig Selskab). Det virker uhensigtsmæssig i 

forhold til formålet. 

 
 
 
Med venlig hilsen 

Betina Sørensen 

 
Overlæge, Formand Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 
  
Tel. +45 2966 5125 
Betisoer@rm.dk 
 
Blodbank og Immunologi  
Aarhus universitetshospital, Palle Juul-Jensen Boulevard 99 ▪ Skejby 
DK-8200 Aarhus N 

 
  
  

Fra: Marie P. Krabbe [mailto:mpk@DADL.DK]  
Sendt: 25. maj 2018 16:03 
Emne: Høring om sammensætning af natl råd for lægers vid.udd. (prognose % dimensioneringsudv.) + 
forretningsorden natl. råd - svar LVS 1. juni kl. 18 

  

Til de videnskabelige selskaber 
  
  
LVS har modtaget denne i høring.  
  
Jeg beklager den sene fremsendelse.  
  
Det drejer sig om følgende:  
  
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsordenen for det nationale råd for lægers videreuddannelse:  
De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen i forhold til den nugældende er sammensætningen af prognose og 

dimensioneringsudvalget, idet Lægemiddelindustriforeningen, Sundhedsdatastyrelsen og de 

sundhedsvidenskabelige fakulteter skal indstille et medlem til udvalget.  
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Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse:  
De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen i forhold til den nugældende er sammensætningen af det nationale 

råd for lægers videreuddannelse, idet 2 medlemmer fremover udnævnes direkte af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen 

for Patientsikkerhed skal indstille 1 medlem til rådet. 

  

Eventuelle kommentarer kan sendes til denne adresse senest 1. juni kl. 18. Har man ingen kommentarer, kan man 

blot se bort fra denne mail.  

  

  

Venlig hilsen 

  

  

Marie Pinholt Krabbe 
Sekretariatschef 

 

 
 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 
Telefon 35 44 84 06 
Mobil  23 71 33 40 
E-mail mpk@dadl.dk 
www.selskaberne.dk 

  

  

  

  

 

 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 


