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Referat Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 23. oktober 2019 i Domus Medica 

 
 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper 

Brink Svendsen, Sofie Hjortø, Cæcilie Trier Sønderskov, Christina Frøslev-Friis og Kim Agerholm 

Brogaard. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Anne Mejer, Rikke 

Schielder (under punkt 7) og Pia Eriksen Ahlers. 
 

Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget 

4. Ændring i valggruppe B – Udenlandsbeskæftigede 

5. Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen 

 

Til drøftelse: 

6. Drøftelse af vilkår for ansatte speciallæger i Almen Praksis 

Ekstra punkt: GYLs deltagelse på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde 

7. Afvikling af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. – 27. november 2019 

8. Evaluering af deltagelse i Copenhagen Pride 2019 

9. Yngre Læger og ledelse 2019 

10. Afholdelse af medlemsarrangementet: Job som Yngre Læge i Staten 

11. Særlig indsats for Arbejdsmiljø, oktober 2019 

12. Godkendelse af Yngre Lægers budget for 2020  

13. Drøftelse af 2. udkast til bestyrelsens skriftlige beretning 

 

Til orientering: 

14. Orientering fra udvalg 

15. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

16. Status på kommunikation  

17. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt:  
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Pkt. 1 Valg af mødeleder  

Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan  

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget  
Jonas Olsen (Region Sjælland) skal genudpeges for en ny toårig periode pr. 7. november 2019.  

 

Jonas Olsen har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte i udvalget. Udvalgsformanden støtter 

op om genudpegningen. 

 

Derudover skal Christine Kroer Nielsen også genudpeges. Hun blev tilbage i marts 2019 genudpe-

get for Region Midtjylland efter skifte fra Region Nordjylland. Der bør derfor foretages en formel 

genudpegning for en ny toårig periode pr. 7. november 2019. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og der er ikke indkommet be-

mærkninger til genudpegningerne. Derfor vil både Jonas Olsen og Christine Kroer Nielsen blive 

genudpeget til Uddannelsesudvalget. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 4 Ændring i valggruppe B – Udenlandsbeskæftigede 
Idet Jonas Deibjerg Kristensen ikke længere har sin hovedbeskæftigelse i udlandet, udgår han af 
Valggruppen Udenlandsbeskæftigede i valggruppe B. 
  
Valggruppen består således kun af Pedram Kazemi-Esfarjani.  
 
Som vedtaget af repræsentantskabet på mødet i april 2019 nedlægges Valgruppen Udenlandsbe-
skæftigede, og medlemmer, der er beskæftigede uden for Danmark, vil fremover være ekstraor-
dinære medlemmer af Yngre Læger. 
Dette betyder at gruppen af udlandsbeskæftigede udtræder af repræsentantskabet pr. 1. fe-
bruar 2020. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

 

Pkt. 5 Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen 

Yngre Læger har fra Lægeforeningen modtaget information om, at i henhold til Lægeforeningens 

vedtægters §13, stk. 4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter og 
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fondsbestemmelser samt forslag til vedtagelse af internationale deklarationer inden optagelse 

på dagsordenen for Lægemødet forudgående have været udsendt til behandling i de forhand-

lingsberettigede foreninger og Foreningen af Pensionerede Læger og offentliggjort i Lægefor-

eningens medier 10 uger før mødets afholdelse, hvilket vil sige, at eventuelle forslag til ved-

tægtsændringer mv. skal være Lægeforeningen i hænde senest mandag den 16. december 2019. 

 

Bestyrelsen drøftede henvendelse og hvorvidt der var forslag, der skulle stilles – og besluttede, 

at det var der ikke. 

 

 

Pkt. 6 Drøftelse af vilkår for ansatte speciallæger i Almen Praksis 

Vilkår for ansatte speciallæger i Almen Praksis har været drøftet flere gang i bestyrelsen i 2018 

og 2019, ligesom organisationstilhørsforhold har været drøftet i Lægeforeningens bestyrelse i 

2019. Sagen skal endvidere drøftes på LFB-mødet den 4. november 2019 med henblik på beslut-

ning om organisationstilhørsforhold.  

 

Sagen har tre vinkler, som Lars Mathiesen redegjorde for. Det drejer sig om muligheden for at 

forhandle og indgå en overenskomst for speciallæger ansat i Almen Praksis, organisering af spe-

ciallæger ansat i Almen Praksis og endelig, om afgørelsen af spørgsmålet om organisering af spe-

ciallæger i Almen Praksis kan få konsekvenser for samarbejdet i Lægeforeningen - og i givet fald 

hvilke. 

Bestyrelsen drøftede de aspekter, der er i sagen og besluttede det videre forløb. 

 

Ekstra punkt: GYLs deltagelse i Yngre Lægers repræsentantskabsmøde 

Som konsekvens af de vedtagne ændringer til Yngre Lægers vedtægter er det alene de valgte re-

præsentanter, der bliver indbudt til Repræsentantskabet.  

Repræsentanterne fra sommer 2019 og vinter 2019 udgør 8 stemmeberettigede pladser, mens de 

4 valgte repræsentanter fra sommer 2018 er suppleanter til Repræsentantskabet. De valgte re-

præsentanter er blevet inviteret til Repræsentantskabsmødet. 

Ifølge Yngre Lægers tidligere vedtægter blev der også valgt suppleanter på hver universitetsår-

gang, men fra sommeren 2019 bliver der ikke længere valgt suppleanter, og som følge af ved-

tægtsændringen bliver de valgte suppleanter ikke længere inviteret med til Repræsentantska-

bet.  

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at invitere de 6 tidligere suppleanter i GYL som 

gæster til mødet. 

 

Pkt. 7 Afvikling af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. - 27. november 2019 

Bestyrelsen drøftede de sidste udeståender i relation til det kommende 
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repræsentantskabsmøde, herunder blandt andet afviklingen af de enkelte punkter, samt den 

praktiske afvikling i øvrigt. 

Tidsfristen for tilbagemelding på de udsendte PowerPoint ændres som følgende: 

• Første udkast til slides fredag den 16. november 

• Kommentarer hertil senest, torsdag den 22. november 

• Endelige slides sendes fredag den 23. november 

 
 
Pkt. 8 Evaluering af deltagelse i Copenhagen Pride 2019 

Yngre Læger deltog for anden gang i Copenhagen Pride 2019. Deltagelsen var en succes, hvor 

Yngre Læger fik sendt et positivt signal til omverden om, at Yngre Læger ikke accepterer nogen 

form for diskrimination. Efterfølgende har deltagelsen affødt møder og kontakt i øvrigt med for-

skellige interessenter i relation til deltagelsen i Copenhagen Pride.  

 

Budgettet har været på 85.000 kr. – incl. et sponsorat på 10.000 kr. 

 

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og drøftede muligheden for at lade Lægeforeningen 

bære deltagelsen i Copenhagen Pride 2020, og besluttede at drøfte det på et senere møde. 

 

Pkt. 9 Yngre Læger og ledelse 2019 

Sundhedsområdet er et område, der er præget af stor grad af kompleksitet både fagligt, poli-

tisk, kulturelt og organisatorisk, og derfor er der behov for målrettet lederudvikling og -uddan-

nelse indenfor sundhedsområdet. 

En del af dette perspektiv indebærer, at en ledelseskarriere fremstår tydeligere som en mulig 

karrierevej. 

Med udgangspunkt i Lægeforeningens politikpapir om ledelse har Yngre Læger derfor udvalgt to 

områder, som er centrale i Yngre Lægers fremtidige arbejde med ledelsesområdet. 

 

Det drejer sig om, at arbejde for en bedre og mere systematisk lederrekruttering for eksempel i 

samarbejde med uddannelses-/forskningsinstitutioner og enkelte eller flere regioner. 

Yngre Læger vil dels bidrage med egne initiativer og dels udvikle tilbud i samarbejde med ek-

sempelvis regioner og uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

 

Christina Frøslev-Friis præsenterede Yngre Lægers arbejde med en række initiativer tilrettet 

mod forskellige segmenter af  Yngre Lægers medlemmer, eksempelvis til: 

• KBU/Introduktionslæger 

• Almen medicinske uddannelseslæger 

• Afdelingslæger og læger sidst i HU 
 



                                                                                         

                                                                                                                                      

                                                                                              

7. november 2019 

F2: 2019 - 6274 / 2180270 

 

                                                                                                                                      

 

5 

 

 

Det foreslås, at der indledningsvis udbydes i alt 5 kurser som et pilotforsøg, der efterfølgende 

evalueres.  

Kurserne tænkes udviklet og gennemført i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for of-

fentlig ledelse ved Aarhus Universitet. 

Kurserne lanceret i 2. halvår af 2020 og budgettet herfor vil være ca. kr. 80-100.000.  

Medfinansiering kan være en mulighed, men p.t. bærer Yngre Læger alle udgifter. Det er usik-

kert, om alle kurser kan gennemføres i 2020, hvorfor en del af det budgetterede beløb evt. over-

føres til 2021. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene præsenteret i oplægget, og at der i 2020/21 samlet afsæt-

tes kr. 80 - 100.000 hertil, samt at de 5 pilotkurser efterfølgende evalueres på et møde i Yngre 

Lægers bestyrelse. 

 

 

Pkt. 10 Afholdelse af medlemsarrangementet: Job som Yngre Læge i Staten 

I stil med de karrierearrangementer Yngre Læger gennemfører om lægers arbejde i lægemiddel-

industrien foreslås YLR-staten, at der afholdes et karrierearrangement omhandlende mulig an-

sættelse i Statens institutioner som fx forsvaret, styrelser m.m. 

 

Formålet med et sådant arrangement er informere om de specielle muligheder der er på det 

statslige område i form af ansættelse i Forsvaret, styrelser m.m. og dermed udvide karrierehori-

sonten for Yngre Lægers medlemmer.  

I første omgang planlægges et enkelt gå-hjem-møde i København som et pilotprojekt i løbet af 

2020. Herefter kan der så tages stilling til, hvorvidt det skal gentages. 

 

Et arrangement af denne type vil maksimalt koste kr. 40.000 

 

Eftersom det er forudsætning for arrangementet, at en eller flere statslige arbejdsgiver forplig-

ter sig til at være medarrangør og være ansvarlig for at finde relevante statsansatte læger som 

oplægsholdere, skal det undersøges, hvorvidt de statslige arbejdsgivere vil stå for dele af udgif-

terne. 

Bjarne Skjødt Hjaltalin påpegede, at der i sådant arrangement skal være information om rele-

vante overenskomstforhold 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om et medlemsarrangement om ansættelse i de statslige in-
stitutioner. 
 
 
Pkt. 11 Særlig indsats for Arbejdsmiljø, oktober 2019 
Klaus Matthiesen gav en status for Yngre Lægers indsats på arbejdsmiljøområdet, hvor de regio-
nale rapporter er sendt til de regionale formandskaber. den nationale rapport blev klar til of-
fentliggørelse og ligger på yl.dk.   
 

https://www.laeger.dk/nyhed/ny-undersoegelse-fra-yngre-laeger-direkte-sammenhaeng-mellem-arbejdsmiljoeet-og
https://www.laeger.dk/nyhed/ny-undersoegelse-fra-yngre-laeger-direkte-sammenhaeng-mellem-arbejdsmiljoeet-og


                                                                                         

                                                                                                                                      

                                                                                              

7. november 2019 

F2: 2019 - 6274 / 2180270 

 

                                                                                                                                      

 

6 

 

 

De overordnede konklusioner fra den gennemførte undersøgelse viser, at de fire temaer, Travl-
hed, Supervision, Ensomhed og Afbrydelser alle har betydning for arbejdsmiljøet. Yngre lægers 
vurdering er, at arbejdsmiljø korrelerer med vurderingen af patientbehandlingen og -sikkerhe-
den, samt at der er en entydig sammenhæng mellem vurderingen af travlhed og oplevet stress.  
På baggrund af den gennemførte undersøgelse er der blandt andet blevet udarbejdet en Hånd-

bog for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdet med at gøre relevante redskaber fra Mental Sund-

hed mere tilgængelige for medlemmerne, afholdt en Arbejdsmiljøkonference den 10. september 

2019, og endelig arbejdes der på at udarbejde en række personaer til brug kommunikationsmæs-

sigt.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 12 Godkendelse af Yngre Lægers budget for 2020 

Bestyrelsen godkendte budgetudkast 2020, udkastet til bestyrelsens bemærkninger og beslut-

tede, at foreslå fastsatte kontingentet for ordinære og ekstraordinære medlemmer fastsættes 

til henholdsvis kr. 3.660 pr. år og 240 pr. år 

 

Pkt. 13 Drøftelse af 2. udkast til bestyrelsens skriftlige beretning 

Bestyrelsen godkendte 2. udkast til den skriftlige beretning; den endelige beretning sendes til 

bestyrelsen til orientering den 7. november og den 8. november til repræsentantskabet. 

 

 

Pkt. 14 Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand frem minutter til at give en kort status fra 

det enkelte udvalg: 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogård om sin deltagelse i en ar-
bejdsgruppe i rekrutteringsudvalget i PLO om rekruttering til almen medicin 
 

• Sofie Hjortø fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet hendes deltagelse med 
et oplæg på en konference arrangeret af Partnerskab om mental sundhed, den afholdte Ar-
bejdsmiljø-konference den 10. september, udvalgets besøg af 2 repræsentanter fra Sammen 
om Mental Sundhed vedrørende et projekt om arbejdet på Akutmodtagelserne, derudover 
blev udvalget færdige med 5-minutters oplæg klar til repræsentantskabsmødet 
 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Schou om udfordringer med deltagelse fra ud-
valgets medlemmer. Afholdelse af en TR-dag den 10. oktober, der fik gode vurderinger. 
 

• Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt andet udvalgets 
arbejde med planlægning af det kommende repræsentantskabsmøde, derudover afholdes en 
for første gang en UKYL-konference den 30. oktober. Cæcilie bruger endvidere en del tid på 
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sit arbejde med anonymitet på evaluer.dk. 
 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om blandt andet det seneste møde i GYL, hvor 
der var lidt udfordringer med fremmøde. GYL har fået reduceret antallet af deres handle-
planer til 5, herunder en genoplivning af Yngre Læger løber, derudover arbejdes der med at 
få produceret et antal korte videoer til brug på de kommende Kick-off kurser og en gennem-
gang af det materiale, der anvendes på disse kurser i øvrigt. 

 

 

Pkt. 15 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Helga Schultz, Anders Krog Vistisen og Wendy Schou orienterede fra Forhandlingsdelegationen 

om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

• udvalgets deltagelse på et Forhandlingsteknisk kursus som optakt til de kommende OK21 

forhandlinger 

• planlægningen af de kommende Kravs indsamlings-møder forud for OK21 

• lægeboligsagen  

 

Pkt. 16 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik kort kommunikationsområdet for perioden 17. september – 15. oktober 

2019, og her er det især i forbindelse med følgende emner at Yngre Læger har været i medi-

erne: 

• Sundhedsplatformen 

• Hospitalernes økonomi 

• Psykiatri 

• Journalføring 

• Lægedækning og tjenestepligt 

 

Til medlemmerne: 

• hjælp til specialevalg 

• yngre læger i psykiatrien 

• repræsentantskabsvalget 

• arrangementer i Yngre Læger 

 

På Yl.dk: 

• Yngre Lægers nye repræsentantskab 

 

 

Pkt. 17 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der ikke være behov for kommunikations-

mæssig opfølgning.  
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Eventuelt: 

• Bjarne Skjødt Hjaltalin orienterede kort fra arbejdet i den nedsatte arbejds-

gruppe til gennemgang af Yngre Lægers vedtægter  

• Christina Frøslev-Friis orienterede fra et møde i Lægeforeningens uddannelses-

udvalg, hvor blandt andet Søren Brostrøm deltog med et indlæg. Derudover vil 

Christina trække sig fra sin Yngre Læge-plads i Viden og kompetenceudvalget i 

Lægeforenings uddannelsesudvalg, hvorfor det indstilles at der skal udpeges en 

ny til denne plads. 

 

 

 

 

  

 


