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Ania Graasbøl-Schmidt 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020 i Domus Medica 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Cæcilie Trier 

Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard, Christina Neergaard Pedersen og Jonas Olsen. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Sidse Nexmand Jacob-

sen, Pia Eriksen Ahlers og Rikke Schielder  

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Aktuel status på Corona-situationen 

4. Udpegning til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 2021-2024 

5. Indstilling af medlemmer til VUR Syd og VUR Øst  

Ekstra pkt. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab - Staten 

6. Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen 

7. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg  

8. Afvikling af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 2020  

9. Bestyrelsens rolle i SoMe-debatter  

10. Beslutning om arbejdsskadesag skal indbringes for domstolene 

11. Godkendelse af Yngre Lægers budget for 2021  

12. 2. udkast til bestyrelsens skriftlige beretning 

13. Opfølgning på mødet den 1. oktober 2020  

14. Opdatering på tjenestepligt  

15. Sexisme i Lægeverden 

16. Status på fusion YL/OL 

17. Orientering fra udvalg 

18. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

19. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

20. Status på kommunikation  

21. 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 Aktuel status på coronasituationen  

_____________________________________________________________________________________ 

Helga Schultz og Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om den aktuelle status på coronasituatio-

nen, herunder blandt andet: 

• henvendelse til Sundheds- og ældreministeren vedrørende situationen på børneafdelingerne 

• bemanding af test-teltene 

• uddannelseslæger i vurderingsklinikker 

• kvaliteten af virtuelle kurser som erstatning for udskudte kurser 

 

 

Pkt. 4 Udpegning til det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 2021 -24 

_____________________________________________________________________________________ 

Sundhedsstyrelsen har bedt om, at bl.a. Yngre Læger udpeger et medlem og en suppleant til den 

Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse for perioden 2021-24. 

Cæcilie Trier Sønderskov er medlem i dag og foreslås genudpeget. Ligeledes er Bo Rahbek p.t. ud-

peget som suppleant.  

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Cæcilie Trier Sønderskov og Bo Rahbek genudpeges som henholdsvis 

medlem og suppleant i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse for perioden 2021 til 2024. 

 

Pkt. 5 Indstilling af medlemmer til VUR Syd og VUR Øst  

_____________________________________________________________________________________ 

YLRS har indstillet Mohammad Nasiri som ny LF/YL-repræsentant i VUR Syd efter Marianne Fløj-

strup, der har ønsket at udtræde af VUR Syd. 

 

I VUR Øst er Line Engelbrecht Jensen indstillet til den ledige YL/LF-plads i VUR Øst som følge af, at  

Jonas Olsens valgt til Yngre Lægers bestyrelse. 

 

Ovenstående indstillinger har begge været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke 

er kommet bemærkninger hertil, vil Mohammad Nasiri og Line Fløjstrup blive YL/LF’s nye repræ-

sentanter i henholdsvis VUR Syd og VUR Øst. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Ekstra pkt. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Staten 

_________________________________________________________________________________ 

På seneste møde i YL-rådet i Statens Organisationer blev Kristine Søgaard Dahl valgt som ny sup-

pleant i stedet for Gitte Herdermann Christensen.  

 

Repræsentantskabet i Staten ser herefter således ud 

R Thomas Svare Ehlers  

R  Ole Boye Fjord Terkelsen  

      S  Kristine Søgaard Dahl  

 

Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6 Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen  

_____________________________________________________________________________________ 

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

vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter og fondsbestemmel-

ser samt forslag til vedtagelse af internationale deklarationer inden optagelse på dagsordenen for 

Lægemødet forudgående have været udsendt til behandling i de forhandlingsberettigede forenin-

ger, samt Foreningen af Pensionerede Læger og offentliggjort i Lægeforeningens medier 10 uger 

før mødets afholdelse. 

Det betyder, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer mv. skal være Lægeforeningen i hænde 

senest mandag den 14. december 2020. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at drøfte eventuelle forslag igen på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

Pkt. 7 Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg  

_____________________________________________________________________________________ 

Sekretariatet har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om indstilling af en ny YL-repræsen-

tant til Etisk Udvalg, idet Hanna Elisabeth Johansson er faldet for funktionstiden.  

 

Der har været sendt en forespørgsel ud til de regionale formandskaber om indstilling af egnede 

kandidater, og sekretariatet har modtaget fem ansøgninger 

Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede, at indstille Nia Evans til Lægefor-

eningens Etiske Udvalg. 
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Pkt. 8 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. - 25. 

                    november 2020  

_____________________________________________________________________________________ 

Bestyrelsen har - på baggrund af den trufne beslutning på mail om at afvikle efterårets repræsen-

tantskabsmøde efter model b, som beskrevet i Lars Mathiesens notat fra den 5. oktober 2000. 

Den konkrete afvikling af mødet, herunder formen og de enkelte punkter blev drøftet.  

 

Pkt. 9 Bestyrelsens rolle i SoMe-debatter  

____________________________________________________________________________________ 

Bestyrelsen drøftede den videre strategi for bestyrelsens rolle i den lukkede gruppe for læger på 

Facebook, herunder hvordan der ageres bedst muligt i en travl hverdag, hvor sociale medie-debat-

ter kan være toneangivende og med til at sætte dagsordenen, men hvor det samtidig ikke er mu-

ligt at være en del af alle debatter.  

 

 

Pkt. 10 Beslutning om arbejdsskadesag skal indbringes for domstolene  

__________________________________________________________________________________ 

I januar 2017 udsættes et medlem for en akut belastningsreaktion under sit arbejde, som i første 

instans anerkendes som en arbejdsskade, men underkendes i Ankestyrelsen. Yngre Lægers advokat 

anbefaler, at sagen indbringes for domstolene med henblik på at få Retslægerådets vurdering af 

årsagssammenhængen mellem episoden og medlemmets psykiske gener, som har medført, at med-

lemmet har opgivet at arbejde som læge.  

Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede, at sekretariatet undersøger sagen yderligere, og at 

punktet derefter drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.  

 

Pkt. 11 Godkendelse af Yngre Lægers budget for 2021  

_____________________________________________________________________________________ 

Bestyrelsen drøftede – og godkendte - budgettet for 2021, samt udkast til bestyrelsens bemærknin-

ger. 

Budgettet skal godkendes på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 2020. 

 

Pkt. 12 2. udkast til bestyrelsens skriftlige beretning  

_____________________________________________________________________________________ 

Bestyrelsen drøftede, kommenterede - og godkendte - udkastet til bestyrelsens skriftlige beret-

ning. 
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Pkt. 13 Opfølgning på mødet den 1. oktober 2020  

_____________________________________________________________________________________
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Yngre Lægers bestyrelse har det seneste år arbejdet målrettet med at styrke den politiske koor-

dinering og samarbejdet med de regionale formænd og formandskaber. På baggrund heraf blev 

der torsdag den 1. oktober afholdt en Fælles Faglig dag med deltagelse af YLB og de regionale 

formandskaber – inklusive Staten. 

Bestyrelse drøftede dagen og besluttede blandt andet at: 

• fortsætte med at afholde jævnlige møder mellem YLB formand/næstformænd og regio-

nale formænd, og sikre at det, der drøftes på disse møder videreformidles til relevante 

interessenter  

• ændre indholdet i de halvårlige faste møder mellem YLB og de regionale formandskaber 

til i højere grad at omhandle politisk strategiske drøftelser 

• styrke YLB-kontaktpersonernes rolle som brobygger og formidler 

• YLB-referater sendes til YLR-F kredsen 

 

Derudover blev det besluttet, at det styrkede samarbejde mellem YLB og YLR-F drøftes igen på 

YLB-mødet i december, hvor der træffes eventuelle yderligere beslutninger om konkrete tiltag 

mv. ud fra bestyrelsens evaluering og drøftelser 

Opfølgning på drøftelserne om femårsregel og speciallægekommission sker i selvstændige sager 

om disse emner.  

 

Pkt. 14 Opdatering på tjenestepligt 

___________________________________________________________________________________

Siden Socialdemokratiet lancerede sit sundhedsudspil i efteråret 2018 https://www.socialdemo-

kratiet.dk/media/7799/sundhedspolitik_tid-til-omsorg.pdf og i særdeleshed efter Socialdemo-

kratiet dannede regering i sommeren 2019 har Yngre Læger aktivt arbejdet for at minimere risi-

koen for, at forslaget om en tjenestepligt gennemføres. 

Arbejdet har omfattet analyser af forslaget samt af mulige alternativer, særdeles aktiv formid-

ling og dialog herom med Danske Regioner, de øvrige foreninger i Domus, samtlige partier i Fol-

ketinget, herunder regeringen, Ældre- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Dertil en 

vedholdende aktiv kommunikation om forslagets mange ulemper for patienter og læger samt bud 

på alternative løsninger.  

Den politiske interessevaretagelse og kommunikation har båret frugt så langt, at alle centrale 

aktører omkring sundhedsvæsenet – de øvrige foreninger i Domus, Danske Patienter og Danske 

Regioner, samt samtlige partier i Folketinget, herunder regeringens støttepartier, der deler 

Yngre Lægers holdninger og bakker op om kritikken. 

Regeringen har indtil videre lyttet til forslaget om at øge dimensioneringen, hvilket er positivt.  

Vurderingen er aktuelt, at regeringen vil gennemføre en ”pligt” administrativt (via bekendtgø-

relse eller lign.) - altså udenom Folketinget, idet der ikke er flertal. Den konkrete model og den 

konkrete implementering er endnu ukendt.  

Yngre Læger vil ikke kunne bakke op om tiltaget, idet det forventes at indebære pligtmæssigt 

ophold for yngre læger i almen praksis. Regeringen og Ældre- og Sundhedsministeriet er vidende 

herom.  

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7799/sundhedspolitik_tid-til-omsorg.pdf
https://www.socialdemokratiet.dk/media/7799/sundhedspolitik_tid-til-omsorg.pdf
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 15 Sexisme i Lægeverden  

__________________________________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøudvalget er p.t. i gang med en indsats til forebyggelse og afhjælpning af vold, trus-

ler og krænkende handlinger, jævnfør udvalgets opdaterede handleplan. For at sikre en særskilt 

viden og indsats gennemfører Yngre Læger ultimo november/primo december en survey til af-

dækning af omfang og karakter af seksuel chikane blandt yngre lægers medlemmer. 

Formålet er blandt andet at understøtte Yngre Lægers kommunikation og give input til Arbejds-

miljøudvalgets videre indsats for at forebygge og afhjælpe sexisme og seksuelle krænkelser 

blandt læger. 

Den efterfølgende indsats vil bygge på survey’ens informationer, der skal præcisere og kvalifi-

cere materiale, der kan understøtte lokale drøftelser om problemstillingen og hjælpe med at få 

konkretiseret klare retningslinjer, så sexisme nedbrydes og forebygges. 

Materielt vil desuden bygge på allerede eksisterende viden og kampagner som er udarbejdet af 

BFA og tilgængeligt på https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/kam-

pagne-hvor-gaar-graensen og www.hergaargraensen.dk  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 16 Status på fusion YL/OL 

___________________________________________________________________________________

Helga Schultz og Anders Krog Vistisen gav en orientering om det aktuelle arbejde med en even-

tuel fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen, herunder blandt andet: 

• afviklingen af punktet på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 

• en række fremtidige møder med deltagelse af bestyrelserne fra både Yngre Læger og 

Overlægeforeningen – første gang fredag den 30. oktober 2020 

• drøftelse af eventuel fusion på de regionale yngre lægerådsmøder 

 

 

Pkt. 17 Orientering fra udvalg  

___________________________________________________________________________________

Hver udvalgsformand giver en kort status fra det enkelte udvalg. 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet udvalgets 

arbejde med handleplan omkring rekruttering, der er sendt videre til PLO. Næste møde i ud-

valget er den 12. november. Der afholdes TR møde for AP læger i uge 44 

 

• Intet nyt fra Arbejdsmiljøudvalget  

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget. Der er møde i udvalget senere i dag 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/kampagne-hvor-gaar-graensen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/kampagne-hvor-gaar-graensen
http://www.hergaargraensen.dk/
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• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om det afholdte Strategise-

minar den 19/10, hvor der blev andet blev arbejdet med revisionen af den lægelige videre-

uddannelse. På det efterfølgende Udvalgsmøde var det blandt andet den mulige fusion, ud-

dannelse og supervision og sygehus-flytninger, der var på dagsordenen 

 

• Intet nyt fra GYL  

 

 

Pkt. 18 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

___________________________________________________________________________________ 

Wendy Schou fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt an-

det: 

• Stillingsstruktur 

• PLA-overenskomstforhandlinger 

• AC-samarbejdet 

• OK resultaterne vil blive drøftet på regionale møde i foråret 

 

 

Pkt. 19 Informationer til og fra de regionale formandskaber  

___________________________________________________________________________________

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der er relevante informationer, der skal videreformidles mellem 

bestyrelsen og de regionale yngre lægerådsformandskaber.  

Der vil blive givet en generel tilbagemelding til YLR-F om bestyrelsens drøftelse af ’Facebook 

gruppen Læger’  

• Fra Region Hovedstaden orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om yngre lægerådsmødet 

den 21/10, hvor der blandt andet skal vælges 2 nye næstformænd, drøftes mulig fusion, 

samt gives et oplæg om sexisme 

• Fra Region Midt orienterede Christina Neergaard-Pedersen om blandt andet en mulig  

kandidat til YLB-valget, efterspørgsel til en definition af hvad, der er ’leder-arbejde’ og 

AUH’s Covid 19 beredskab 

• Fra Region Sjælland fortalte Jonas Olsen om valget af 2 nye næstformænd  

• Der skal vælges ny formand i Region Syd den 26. oktober 

 

 

Pkt. 20 Status på kommunikation  

___________________________________________________________________________________ 

De vigtigste emner fra Yngre Lægers kommunikation fra den 10. september til den 9. oktober 

2020 

blev gennemgået.  
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• I den eksterne presse har Yngre Læger været i pressen i relation til:  

o Sexisme 

o Deltid 

o Corona 

o Fusion 

• På yl.dk 

o Første dialogmøde om fusion  

o Ugens spørgsmål:  

▪ Ekstravagt og honorering  

▪ Vikar på en anden afdeling - løn og befordring 

• Nyhedsbreve  

o Yngre Læge-nyt:  

▪ Dit arbejdsmiljø i specialet 

▪ Gravide og nattevagter 

▪ Arrangementer 

▪ Fusionstanker  

o TR-nyt:  

▪ TR-dagen 

▪ Femårsreglen 

▪ Overlevering 

▪ Fusionstanker 

 

Pkt. 21 Kommunikationsmæssig opfølgning  

___________________________________________________________________________________ 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde skal der blandt gives en tilbagemelding til de regi-

onale Yngre Lægerådsformænd om Facebook gruppen Læger. 

 

 

Eventuelt  

___________________________________________________________________________________ 

• Wendy Schou foreslog, at flaskevand til interne møder i Domus udfases 

• Helga Schultz efterlyste en opdatering på ’pensions- og ligestillingsdebatten’ 

• Kim Agerholm Brogaard gjorde opmærksom på, at der aktuelt kun er ham i Demokratiud-

valget 

 

 

 

 


