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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 25. september 2019 i Domus Medica 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper Brink Svend-
sen, Sofie Hjortø, Christina Frøslev-Friis og Kim Agerholm Brogaard. 
 
Afbud: Cæcilie Trier Sønderskov 
  
Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Anne Mejer, Rikke Schielder og 
Pia Eriksen Ahlers. 
 

Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

4. Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

5. Indstilling af medlemmer til Uddannelsesudvalget 

6. Indstilling af Yngre Læger repræsentant til Lægeforeningens nye Digitaliserings- og it-udvalg  

 

Til drøftelse: 

7. Nye vedtægter fra Yngre Læger i Staten 

8. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. – 27. november 2019 

9. Drøftelse af udkast til bestyrelsens skriftlige beretning 

10. Status på Akademikernes A-kasse og sundhedsforsikring 

11. Sundhedspersonalets anonymitet  

12. Det videre arbejde med politisk interessevaretagelse  

13. Evaluering af deltagelse i Copenhagen Pride 2019 (Dette punkt er udsat til næste møde) 

14. Evaluering af deltagelse på Folkemødet 2019 

15. Optakt til Yngre Lægers budget 2020 

 

Til orientering: 

16. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 30. september 2019  

17. Orientering fra udvalg 
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18. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

19. NRYL-møde den 6. – 8. september 2019, Stockholm 

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 Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Yngre Lægeråder i region Nord har indstillet Line Tegtmeier Frandsen til en plads i Arbejdsmiljøudvalget i 

stedet for Thea Heide Faaborg, der har valgt at udtræde af udvalget. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke har været bemærkninger til 

indstillingen, vil Line Tegtmeier Frandsen blive indsuppleret som nyt medlem af Arbejdsmiljøudvalget. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 4 Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget  
____________________________________________________________________________________________________________________  
Yngre Lægerådet i Sjælland har, efter at Laurits Schou Kromberg har skiftet region, valgt at indstille Emilie 

Thorup til en plads i Overenskomstudvalget. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten.  

Bestyrelsen godkendte indstillingen og Formanden for Overenskomstudvalget Wendy Schou har kontaktet 

Emilie for at sikre, at det hun er klar over, at det er Overenskomstudvalget og ikke Forhandlingsdelegatio-

nen, hun indsuppleres i. Da dette var tilfældet vil Emilie Thorup blive indsuppleret som nyt medlem til Over-

enskomstudvalget. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 5 Indstilling af medlemmer til Uddannelsesudvalget  
____________________________________________________________________________________________________________________  
Asbjørn Hasselager og Sandra Viggers er af YLRH indstillet som nye medlemmer af Uddannelsesudvalget, da 

Line Engelbrecht Jensen og Helena Otte er udtrådt af udvalget. Dog er Line Engelbrecht Jensen med i udval-

get som ”observatør” frem til årsskiftet pga. arbejdet med ”Fremtidens speciallægeuddannelse”. 

 

Ovenstående har været på Lægedebatten til bestyrelsens orientering, og da der har været opbakning til de 

to indstillinger, vil begge kandidater blive nye medlemmer af Uddannelsesudvalget. 



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2019 - 5522 / 2132227 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 
 
 
    
                                                                                                                            
    
 

5 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 6 Indstilling af Yngre Læger repræsentant til Lægeforeningens nye  

                  Digitaliserings- og it-udvalg  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Lægeforeningen har bedt Yngre Læger  om at indstille 2 kandidater til Lægeforeningens nye Digitaliserings- 

og it-udvalg. På seneste YLB møde blev det besluttet at indstille Bjarne Skjødt Hjaltalin til den ene af de 2 

pladser. 

Efterfølgende er der kommet 2 indstillinger til den sidste plads i udvalget.  

Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede at indstille Simon Serbian som den anden Yngre 

Læger repræsentant i Lægeforeningens nye Digitaliserings- og it-udvalg. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 7 Nye vedtægter fra Yngre Læger i Staten  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Yngre Læger i Staten har fremsendt ændringsforslag til standardvedtægterne for ”Yngre Lægerådet for Sta-

tens institutioner mv. i København”. Ændringerne i forhold til standardvedtægterne har været forelagt be-

styrelsen til orientering via Lægedebatten. 

 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til vedtægtsændringerne for Yngre Læger i Staten og havde 

nogle kommentarer, hvorfor vedtægterne vil blive tilrettet inden endelig godkendelse. De tilrettede ved-

tægter vil blive fremsendt til godkendelse på Lægedebatten.  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 8 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. - 27.   

                  november 2019  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser og forslag til afvikling af det kommende repræsentantskabs-

møde er programmet nu tilpasset og bestyrelsen godkendte de sidste udeståender i relation til repræsen-

tantskabsmødet, samt drøftede og godkendte udkastet til invitationsliste til Yngre Lægers repræsentant-

skabsmøde den 26. – 27. november 2019. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 9 Drøftelse af udkast til bestyrelsens skriftlige beretning  
____________________________________________________________________________________________________________________  
Bestyrelsen drøftede første udkast til den skriftlige beretning til Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 

26. – 27. november 2019. 

Det blev endvidere besluttet, at yderligere kommentarer til oplægget sendes direkte til Rikke Schielder, 

samt at et opdateret  udkast til beretningen drøftes på YLB-mødet den 23. oktober 2019. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Pkt. 10 Status på Akademikernes A-kasse og sundhedsforsikring  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Bestyrelsen for Akademikernes A-kasse har besluttet at give ledige medlemmer mulighed for at benytte en 

af A-kassen tegnet sundhedsforsikring. Medlemmerne af A-kassen er som udgangspunkt med i sundhedsforsik-

ringen, men det enkelte medlem kan fravælge forsikringen. 

 
Yngre Læger arbejder for et stærkt offentligt sundhedsvæsen og er principielt imod private sundhedsforsik-
ringer, ide de repræsenterer et andet værdigrundlag end det, Yngre Læger arbejder for. På den baggrund 
udsendte Yngre Læger vedhæftede orientering til alle medlemmer.   
 
Aktuelt er der aftalt opfølgende møde mellem direktøren for henholdsvis A-kassen og Yngre Læger. 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 11 Sundhedspersonalets anonymitet  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Der har den seneste tid verseret en debat i medierne om sundhedspersonalets anonymitet i anledning af en 

konkret sag i akutmodtagelsen på Nordsjællands hospital, hvor ledelsen har givet personalet lov til at skjule 

deres navn i en periode.  

Sygehus Sønderjylland i Region Syd har tidligere truffet beslutning om, at ansatte må tildække deres efter-

navn, såfremt de har følt sig truet eller utryg.    

 

Bestyrelsen drøftede anonymisering – og her var der delte holdninger til hvorvidt brug af anonymitet i sund-

hedsvæsnet som løsning på problemet. Der var heller ikke enighed om, hvorvidt skjulte efternavne eller 

’anonymiserede’ navne i journaler var af betydning for læge/patient-relationen. 

 

I bestyrelsen var der dog enighed om, at Yngre Lægers holdning er, at det ikke kan accepteres, at det er 

utrygt for medlemmerne at gå på arbejde – og, at der er behov for, at arbejdsgiverne sikrer ordentlige ram-

mer for såvel personalet som for patienterne. Ligeledes var der enighed om at der skal arbejdes på en ”nul-

tolerance-politik”. 

Med sigte på at udarbejde en ”nul-tolerance-politik” vil sekretariatet afdække og kvalificere området, og 

vende tilbage til bestyrelsen med forslag til tiltag for at forbedre sikkerheden og trygheden på arbejdsplad-

serne og omkring hospitalerne. 

 

Det blev endvidere besluttet, at det i alle sammenhænge skal kommunikeres, at Yngre Læger har en ’nul-

tolerance ’-holdning i forhold til vold på arbejdspladsen. 

 

Punktet om sundhedspersonalets anonymitet drøftes ligeledes på førstkommende bestyrelsesmøde i Læge-

foreningen. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Pkt. 12 Det videre arbejde med politisk interessevaretagelse  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
På mødet den 22. august 2019 drøftede bestyrelsen opfølgning på mødet den 19. juni 2019 hos Rud Peder-
sen. Mødets formål var at give bestyrelsen et indblik i politisk interessevaretagelse generelt, herunder red-
skaber og metoder, samt forståelse for Yngre Lægers vilkår i arbejdet.  
 
Bestyrelsen drøftede, hvorledes der skal arbejdes videre med politisk interessevaretagelse, og på den bag-
grund har sekretariatet arbejdet videre med et forslag til et kursus/en workshop for bestyrelsen og de regio-
nale formandskaber om politisk interessevaretagelse. 
En væsentlig overvejelse for det videre arbejde med politisk interessevaretagelse er målet for og formålet 
med indsatsen, hvad er det realistisk at opnå med de ressourcer, der kan sættes af til indsatsen. 
 
På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 22. august 2019 har sekretariatet arbejdet med et for-
slag til et kursus/en workshop om politisk interessevaretagelse.  
 
Bestyrelsen drøftede målet for det videre arbejde med politisk interessevaretagelse og besluttede, at under-
søge muligheden for en anden ’underviser’ i politisk interessevaretagelse, eksempelvis en politiker, samt at 
målgruppen med fordel kan skæres til således, at det udover bestyrelsen er de regionale formænd, samt ud-
valgte sekretariatspersoner fra Yngre Læger centralt. 
Der arbejdes mod gennemførelse i marts måned 2020, eventuelt kombineret med forberedelsen af repræ-
sentantskabsmødet i foråret 2020.  
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 13       Evaluering af deltagelse i Copenhagen Pride 2019 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 23. oktober 2019 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 14 Evaluering af deltagelse på Folkemødet 2019  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Yngre Læger deltog for 8. gang i træk på Folkemødet. Helga Schultz deltog i 7 arrangementer og  Anders 

Krog Vistisen deltog i 5 arrangementer. Af disse arrangementer var 2 Yngre Lægers egne, og 1 et samarbejde 

mellem FADL og Yngre Læger.  

Alle tre arrangementer var yderst velbesøgte. 

 

Det overordnede formål med, at Yngre Læger deltager i Folkemødet er politisk varetagelse – at komme i dia-

log med væsentlige politiske aktører indenfor sundhedsområdet.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at Yngre Læger deltager igen på Folkemødet i 

2020 med et lignende set-up. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 15 Optakt til Yngre Lægers budget 2020  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Yngre Lægers budget for 2020 skal vedtages af Yngre Lægers bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. oktober 
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2019 med henblik på, at det kan forelægges Yngre Lægers repræsentantskab på repræsentantskabsmødet 

den 26. og 27. november 2019. 

 
Budgettet er generelt bygget op på baggrund af de aktiviteter, der er budgetteret med i 2019. De enkelte 
afdelinger kommer med input til budgetlægningen på baggrund af beslutninger i udvalg og bestyrelse, lige-
som budgettet fremskrives med løn- og prisstigninger. 
 
Det betyder, at budgettet som udgangspunkt vil sigte på et uændret aktivitetsniveau i 2020 i forhold til 
2019. 
Indtægterne baserer sig på lægeprognosens forventninger til antallet af nyuddannede læger, den historiske 
organisationsprocent og forventninger til afgangen af læger til PLO og FAS. 
Bestyrelsen drøftede rammerne for budget 2020 og godkendte forslaget. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 16  Orientering om dagsordenpunkter for LFB-mødet den 30. september 2019  
____________________________________________________________________________________________________________________  
Helga Schultz, Jesper Brink Svendsen og Christina Frøslev-Friis gennemgik udvalgte dagsordenspunkter for 

LFB-mødet den 30. september 2019, herunder blandt andet: 

 

• Status på arbejde med medlemstilhørsforhold for ansatte speciallæger i almen praksis 

• Princippapir om lægearbejdsmarkedet i det nære sundhedsvæsen 

• Oplysning af navne på sundhedspersoner i journalen mv. 

• Drøftelse af vedtægtsændringer vedrørende Lægeforeningens regionale repræsentationer 

• Lægemøde 2020 

• Nye sundhedsenheder  

• Annoncefrit Ugeskrift for Læger 

• Private sundhedsforsikringer 

• Opdateret tobaks- og nikotinpolitik 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede punkterne ud fra en Yngre Læge-vinkel. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 17  Orientering fra udvalg  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at give en kort status fra det enkelte 

udvalg. 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om det kommende TR-kursus 

for AP-læger. Her vil blandt andet være politiske drøftelser af fremtidens primære sundheds-

væsen. Derudover er Kim på vegne af Yngre Læger inviteret som oplægsholder til rekrutte-

ringsseminar for yngre almenmedicinere i Vestjylland. Det er der opbakning til.  

• Fra Arbejdsmiljøudvalget gav Sofie Hjortø en orientering om blandt andet den afholdte Ar-

bejdsmiljøkonference, FTR-rapporterne fra arbejdsmiljøundersøgelse er kommet ud. 
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Derudover deltager Sofie i et arrangement i Partnerskabet for mental sundhed med et oplæg 

om hvordan Yngre Læger har gavn af partnerskabet. 

 

• Wendy Schou fra Overenskomstudvalget orienterede om et heldagsmøde i udvalget, hvor der 

blandt andet blev arbejdet med udvalgets handleplaner. Derudover arbejdes der med den 

kommende TR-dag. 

Generelt er der udfordringer med fremmøde til udvalgets møder. 

 

• Forud for mødet havde Cæcilie Trier Sønderskov fremsendt følgende kommentarer fra Uddan-

nelsesudvalget: 

− Udvalget arbejder videre med forberedelse af rep-mødets punkt om revidering af special-
lægeuddannelsen 

− Der er udarbejdet et nyt +10-kursus: Læring i Klinikophold, som er målrettet yngre læger, 
der har medicinstuderende i klinik. Dette efter opfordring fra FADL og efter vending i Præ-
graduat Netværk. 

− Evaluer.dk: Cæcilie tog op på mødet i Det Nationale Råd, at der er bekymringer hvad den 
manglende anonymitet kan medføre af pressionsmidler fra afdelinger og misvisende evalue-
ringer fra uddannelseslæger (i alle specialer). Cæcilie opfordrede til, at personer, der har 
førstehånds-eksempler kan derefter skrive direkte til mig, så hun kan viderebringe direkte 
til VUS eller ledelserne 
 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev Friis om blandt næste møde i GYL, hvor det er et ny-

valgt GYL, der mødes. Et af de emner, der skal drøftes, er forberedelse af de kommende Kick-

off-møder. Her vil der blive taget udgangspunkt i evalueringerne fra kick-off kurserne i juni 

måned 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 18  Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Wendy Schou og Lars Mathiesen fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder 

blandt andet: 

• forberedelse af den kommende kravs-indsamlingsproces 

• fælles OK-forberedelse med FAS 

• udvalgets drøftelse af udfordringer i Region Sjælland 

• forventet afslutning på Lægebolig-sagen 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 19 NRYL-møde den 6. - 8. september 2019, Stockholm  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Helga Schultz, Kim Agerholm Brogaard, Cæcilie Trier Sønderskov og Bo Rahbæk har deltaget i det årlige 

NRYL-møde, der i år blev afholdt i Stockholm. 

 

Her blev der blandt andet drøftet de enkelte nordiske landes videreuddannelsessystem, generelle erfaringer 

med specialpsykologer i psykiatrien, SoMe-strategier, og strategi for den kommende generalforsamling i Eu-

ropean Junior Doctors.  

Det kommende møde i NRYL afholdes i Danmark den 11. - 12. september 2020. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Det drøftedes, hvorvidt det kommende YLB internat skulle henlægges til Oslo, således at det blev udvidet 

med en dag til besøg i den norske lægeforening. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 20  Status på kommunikation  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
I perioden 12. august – 17. september 2019 har Yngre Læger kommunikationsmæssigt været i medierne i for-

bindelse med følgende emner: 

 

• Uddannelse 

• Anonymisering 

• #TagMedMigPåVagt 
 

På YL.dk 

• Sundhedsminister med yngre læger på vagt 

• Aftale løser ikke alle sundhedsvæsenets udfordringer 
 

Ugens spørgsmål 

• Feriegodtgørelse og den nye ferieaftale 

• Ny læge og ny ferieaftale 
• På deltid og ret til tillæg 

 

Nyhedsbreve 

• Stil op til repræsentantskabsvalget 

• Arbejdsmiljøkonferencen 

•  Håndbog for AMR 
• Konference for UKYL 

• Case om femårsreglen 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 21  Kommunikationsmæssig opfølgning  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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På baggrund af nærværende møde vil der kommunikationsmæssigt blandt andet vil blive fulgt op på afgørel-

sen i Lægeboligsagen og rekruttering. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 22  Eventuelt  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

• Helga orienterede om: 
o et afholdt møde i Danske Regioner om Sundhedsplatformen, hvor også FAS deltog. 

Der er aftalt endnu et møde i denne kreds 
o at der arbejdes på gennemførelse af en kort undersøgelse af ’it-systemer i hospi-

talssektoren’ blandt alle Yngre Læger-medlemmer  
o sin deltagelse i en møder med henholdsvis Danske Regioner, en sundhedsordfører og 

ministeren, hvor ’tjenestepligt’ alle steder blev drøftet  
 

• Kim orienterede om kurser udbudt af PLO-E målrettet yngre almenmedicinere, herunder 
finansiering via fonden for almen praksis jævnfør den nye praksis-amenuensis overenskomst 
og de udfordringer det medfører. Det vil bringes videre i sekretariatet.  
 


