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Dagsorden til møde Almen Praksisudvalget 
8. februar 2022, kl. 19:30 – 22:00 

Teams 

 

Deltagere:  Sara Radl, Cæcilie Trier Sønderskov, Jens Tilma, Zainab Ali Zada, Marie Byskov, 

 Marie Lange, Preben Aukland, Ditana Askarya (Referent) 

 

 

1. Velkommen og status på medlemmer i udvalget 

 

 

2. Orientering fra formanden 

• Overenskomstfornyelser: 

YL har indgået aftale med PLA om fornyelse af overenskomst for fase 2 og 3 læger samt 

overenskomst for vikarer i almen praksis. 

 

• Omlægningen af hoveduddannelsen i almen medicin: 

DSAM har påbegyndt forberedende arbejde på den politiske udmelding om omlægningen 

af hoveduddannelsen i almen medicin. Sara deltager i DSAMs videreuddannelsesudvalg, 

hvor dette er på dagsorden. Der er ikke meget at sige indholdsmæssigt endnu, men 

orientering om processen: 

o DSAMs strategi er at forberede et udspil ifm. den politiske udmelding. DSAM har 

tidligere haft en holdning om at hoveduddannelsen skulle bestå af 2,5 år i praksis 

(hvor fase 1 var i alt 12 mdr) og 2 år på sygehuset. Det er dog ikke givet, at DSAM 

har samme holdning nu. 

o Udvalg består af: 

▪ 1 AMU og 1 PKL fra hver region 

▪ 3 fra FYAM  

▪ 1 fra YL (Sara Radl) 

o Indtil videre planlægges et koordinerende første møde i udvalget ultimo marts – 

medio april henblik på, at der på DSAMs møde den 7. juni kan drøftes et udkast til, 

hvordan DSAMs bud på omlægningen af H.U skal se ud. 

o Preben oplyser, at han har meldt sig som FYAM repræsentant i udvalget og håber på 

at han kan blive udvalgt. 

 

• Regionale AP Udvalg 

o Udvalget drøftede ved mødet i november 2021 eventuel etablering af 

flere ’regionale AP-udvalg’, eksempelvis ligesom det findes i region Hovedstaden. 
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o Region Syd:  

Marie Lange har siden sidst taget kontakt til tillidsrepræsentanter og suppleanter i 

region Syd, og der er indtil videre holdt et enkelt virtuelt møde. Det var meget 

positivt og rigtig rart at få talt sammen. Der er talt om at holde 4 årlige virtuelle 

møder, som placeres ca.  1 uge forud for det regionale YLRS-møde. Muligheden for 

sekretariatsbistand til f.eks. indkaldelse af møder og teknisk bistand i forbindelse 

med afholdelsen, vil blive drøftet med ledelsen for det regionale sekretariat. 

 

o Region Sjælland: 

Den nordlige del af regionen har fået ny TR i november, og der er endnu ikke nyt i 

forhold til etablering af et regionalt forum for AP-læger.  

 

o Region Midt: 

I region Midt er de i gang med at få et regionalt AP-udvalg etableret og har også 

foreløbigt fået stillet noget sekretariatsbistand til rådighed fra det regionale 

sekretariat. Udvalget har talt om at mødes forud for regionale YLRM-møder og forud 

for AP-udvalgsmøder.  

 

o Udvalgene er som udgangspunkt afgrænset til TR’erne og evt. sekretariat / medlem 

fra det regionale formandskab. I region H deltager formandskabet – men dette er 

ikke nødvendigvis tilfældet alle steder. I Region Midt kan formandskabet deltage på 

udvalgte møder, hvis der er særligt relevante politiske emner. Dynamuer o.lign. kan 

ligeledes inviteres, når det skønnes relevant og hensigtsmæssigt. 

 

 

 

3. Orientering fra udvalgets medlemmer 

 

Region Syd 

• Udover orientering om regionale ap-forum jf. ovenstående, oplyses det, at der på de 

regionale YLRS-møder er kommet et fast almen praksis- punkt på dagsorden. 

 

Region Sjælland: 

- De to AP-UKYL’er i Slagelse (fælles post) har afholdt møde, men uden den store 

deltagelse. Der forsøges at skabes kontakt til de tilmeldte for at høre, hvorfor de ikke 

mødte op, herunder om det skyldes manglende mulighed for at få fri osv. 

 

Region Midt: 

- Det første AP-UKYL møde blev afholdt i december 2021 i Randers med 14 deltagere. Der 

har været gode evalueringer og der er planlagt et nyt møde i marts 2022.  

- Vinterpakke: Ekstra tillæg til læger, der har ydet ekstraordinær indsats – en del AP læger 

på sygehusene får del i tillæggene.   

- FYAM har også nedsat et udvalg på omlægningen af hoveduddannelsen. 
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4. Handleplaner for Almen Praksisudvalget  

 

Status på handleplaner: 

 

• Den gode introduktion 

Der arbejdes fortsat med AP-udvalgets materiale i DSAMs videreuddannelses-

udvalg. Det påtænkes at lægge materialet på DSAMs hjemmeside, som tutorerne 

derved kan finde som inspirationsmateriale. Tutorerne arbejder også selv aktivt 

med at skabe egen introduktion på deres tutorkurser. 

• Zainab oplyser, at dynamuerne i region Sjælland og arbejder på at lave materiale 

om god introduktion til fase 2 og 3 læger, hvilket således sker sideløbende med 

DSAMs arbejde. 

 

• TR Kursus:  

Årligt internat for tillidsrepræsentanter i almen praksis, hvor medlemmer af AP-

udvalget og Dynamuer også inviteres. Drøftes nærmere til maj. 

 

• TR Håndbog:  

Ligger foreløbigt hos sekretariatet.  

 

• AP-UKYL’er:  

AP-UKYL’er etableres bedst og mest effektivt i en lokal forhandling med de 

uddannelseskoordinerende overlæger på de respektive sygehuse. Det drøftes 

derfor, hvordan AP-udvalget kan bidrage til, at en sådan proces iværksættes, og 

dermed understøtte etableringen af funktionen. 

 

Der peges på, at det, der centralt kan bidrages med, først og fremmest er 

kommunikation og udbredelsen af de gode historier. Kommunikationen kan ske på 

flere kanaler og i forskellige fora, hvad end det er i form af artikler mv. eller i 

regionale udvalg / andre relevante fora, som udvalgsmedlemmerne deltager i.  

 

Der reflekteres over, om AP-udvalget kunne spille en koordinerende rolle og til at 

skabe netværk på tværs imellem AP-UKYL’erne, herunder også i forhold til 

PKL’er, UKO’er mv.? I så fald er det også vigtigt, at AP-UKYL’erne har kendskab 

til AP-udvalget og ved, at de kan kontaktes. 

 

Sekretariatet oplyser, at der arbejdes på at lave noget kommunikation på 

etableringen af AP-UKYL funktionen i Randers, herunder evt. i Ugeskriftet. Dette 

vil blive drøftet nærmere mellem de pågældende personer i kommunikation og 

Preben Aukland. 
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Preben oplyser, at han har modtaget rigtig mange henvendelser som følge af 

etableringen af funktionen i Randers – og også for mange til den kapacitet han 

har til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Hvis ambitionen er at implementere 

på så mange sygehuse som muligt, så kan der evt. kigges på, om udvalget kan 

udarbejde en manual eller lignende med information om, hvad en AP-UKYL er; 

hvad funktionen kan bidrage med; overvejelser i forbindelse med etablering af en 

sådan funktion mv. 

 

 

 

5. Introduktion til ”skabelon til idéudvikling” v. Thomas 

Punkt udskydes til næste møde 

 

 

6. Kommunikation 

Central kommunikation: 

• Etablering af AP-UKUL funktionen i Randers 

• Overenskomstfornyelser 

 

Regionalt: 

• Udvalgsmedlemmerne kan eksempelvis orientere på regionale YLR-møder om 

arbejdet med etablering af de regionale AP-udvalg. 

 

 

7. Eventuelt 

Drøftelse om forslag til punkter og oplæg på heldagsmødet i maj 2022, herunder 

• Yderligere drøftelse af omlægningen af HU; Oplæg om Grøn praksis; 

invitere ”Den alternative almen mediciner” for at belyse alternative karriereveje 

som almen mediciner.  

 

  

8. Udvikling af Yngre Læger: Opsamling på repræsentantskabsmødet  

Kl. 21 – 22  

  

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

• 24. maj 2022 (heldagsmøde, Hotel Koldingfjord) 

• 19. september 2022 (TBD) aftensmøde 

• 24. november 2022 (heldagsmøde) m. juleafslutning. 

TR internat 2022: 

• 26.-27. oktober 2022, Hotel Koldingfjord 

 


