
 

 

 
 
Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter ved Læge- og 

repræsentantskabsmødet den 20.-21. maj 2022 

 

Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtæg-

ter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. 

Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet. 

 

Som følge heraf meddeles, at Lægeforeningens bestyrelse ved det kommende Læge- og repræsen-

tantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag: 

 

 

Nugældende vedtægt Forslag til ændring Motivation for ændrings-

forslag 

2. Formål 2. Formål  

 2.1 Lægeforeningens formål 

er at  

• være en forening for 

alle læger 

• fremme kollegialitet 

og faglighed 

• varetage lægestan-

dens interesser i 

samfundet 

• medvirke til fortsat 

dygtiggørelse af læ-

ger 

• medvirke til forsk-

ning og udvikling af 

sundhedsvæsenet 

• søge indflydelse på 

samfundsspørgsmål, 

der har betydning 

for sygdom og sund-

hed samt lægers ar-

bejde 

• medvirke til koordi-

nering og fremme af 

fælles interesser 

mellem de forhand-

lingsberettigede or-

ganisationer 

 

2.1 Lægeforeningen er en 

forening, der samler alle læ-

ger og påvirker stands- og 

sundhedspolitiske emner til 

gavn for befolkningen og læ-

gestanden. 

 

Lægeforeningen medvirker 

til forskning, udvikling og 

understøttelse af lægers 

dygtiggørelse og fremmer 

kvalitet i sundhedsvæsenet. 

 

Lægeforeningen bidrager 

med lægefaglige perspekti-

ver på samfundsforhold, der 

har betydning for forebyg-

gelse og befolkningens syg-

dom og sundhed. 

 

Lægeforeningen fremmer 

faglighed, kollegialitet og 

fællesskab blandt læger.  

 

Lægeforeningen medvirker 

til at skabe sammenhængs-

kraft, koordinering og frem-

mer fælles interesser mel-

lem de forhandlingsberetti-

gede foreninger.  

 

 Lægeforeningens bestyrelse 

ønsker med den foreslåede 

nye formulering af formåls-

bestemmelsens pkt. 2.1 at 

modernisere bestemmelsen, 

så den i højere grad under-

støtter lægers ansvar, stan-

dens samlede ansvar og an-

svaret overfor befolkningen 

med henblik på at under-

støtte og signalere sammen-

hængskraften. 

 

Derudover ønsker bestyrel-

sen, at bestemmelsen i sin 

form ikke skal være oprem-

sende med punkter.  
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Forslaget kan anbefales af:  

FAS 

PLO 

Yngre Læger 

Foreningen af Pensionerede Læger 

Færøernes Lægeforening 

Grønlands Lægeforening 


