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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 17. august 2022, Radisson Blu Aarhus 

 

Deltagere: Helga Schultz, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie Schou (virtuelt), Jesper Brink 

Svendsen (virtuelt), Søren Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen, Sara Radl og Kasper 

Staghøj Sinding. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Martin Grønberg Jo-

hansen, Pia Eriksen Ahlers og Rikke Schielder (virtuelt under pkt. 13). 

 

Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

4. Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalget 

5. Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget 

6. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Sjælland 

7. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

8. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

 

Til drøftelse: 

9. Generalforsamling fremadrettet i Lægernes Pension  

10. Barselshonorering til bestyrelsesmedlemmer 

11. Whistleblowerordning Yngre Læger 

12. Lægelivet som speciallæge – fem regionale online-arrangementer 

13. Den skriftlige beretning  

14. Forberedelse af møde med YLB, YLR-F & Staten den 1. – 2. november 2022 

15. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30. november 2022 

16. Pride 2023 

17. Valg til AKA’s repræsentantskab 

 

Til orientering: 

18. Øremærket barsel 

19. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

20. Orientering fra udvalg 

21. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

22. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

23. Status på kommunikation  

24. Kommunikationsmæssig opfølgning 

 
Eventuelt: 
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Pkt. 1  Valg af mødeleder  

Cæcilie Trier Sønderskov blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2  Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3  Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

YLRH har på deres møde den 21. juni 2022 besluttet at indstille Mads Koch til Almen Praksisudval-

get. Han indstilles til den ledige plads efter Anna Holm Sørensen. 

 

Udvalgsformandet har modtaget information om indstillingen, og ovenstående har været forelagt 

bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Der er ikke indkommet bemærkninger til indstillin-

gen, og Mads Koch er derfor nyt medlem i udvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4  Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalget 

YLRH har på deres møde den 21. juni 2022 besluttet at indstille Sarah Chehri til Uddannelsesudval-

get. Hun indstilles, da Asbjørn Hasselager har valgt at udtræde før endt funktionstid. 

 

Udvalgsformanden har modtaget information om indstillingen, og ovenstående har været forelagt 

bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Der er ikke indkommet bemærkninger til indstillin-

gen, og Sarah Chehri er derfor nyt medlem i udvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5  Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget 

David Füchtbauer (Region Syddanmark) skal pr. 26. august 2022 genudpeges for en ny toårig peri-

ode som medlem af Overenskomstudvalget. Sekretariatet har skrevet til ham og spurgt, om han vil 

fortsætte i udvalget. Det vil han gerne. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og idet der ikke er 

indkommet bemærkninger til genudpegningen, vil David Füchtbauer fortsætte som medlem i ud-

valget. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6  Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab  

                  - Region Sjælland 
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Abd Al Bari Ahmed og Rikke Ersgaard er valgt som nye suppleanter, da Simon Gøttler (R) og Karin 

Kæreby Pedersen (R) udtræder. 

 

I samme forbindelse er Hassan Babiker og Anna Inger Roe Rasmussen rykket fra suppleanter til re-

præsentanter.   

 

Repræsentantskabet i Region Sjælland ser herefter således ud: 

   

R  Cæcilie Trier Sønderskov 

R  Kasper Smidt Gasbjerg 

R  Josefine Tangen Jensen 

R  Nikolaj Bolsing Bak 

R  Simon Imer Jepsersen 

R  Lillian Wedel Svendsen 

R  Eirini Tsigka 

R  Hassan Babiker 

R  Anna Inger Roe Rasmussen 

 S Nomi Vainer 

 S Abd Al Bari Ahmed 

 S Rikke Ersgaard 

 

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

 

Pkt. 7  Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab  

                  - Region Midtjylland 

I Region Midtjylland er Kasper Staghøj Sinding (R), Therese Straarup (R) og Mette Schødt (S) ud-

trådt af repræsentantskabet. I stedet er Iben Risager Knudsen, Jennifer Bøgh Jørgensen og Søren 

Niemi Helsø (pr. 15. juli 2022) valgt som nye suppleanter.  

 

I samme forbindelse rykker Jannik Hougaard Wheler og Trine Louise Dahl fra suppleant til repræ-

sentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Midtjylland ser herefter således ud: 

 

R  Gitte Anna Madsen 

R  Mikkel Seneca 

R  Anne Mohr Drewes 

R  Morten Krogh Christiansen 

R  Sara Mathilde Radl Hensel 

R  Anne Ramlov 

R  Tue Kruse Rasmussen 

R  Kasper Pryds 

R  Ann Abkjær Kristensen 
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R  Alexander D'Amore 

R  Christine Cramer 

R  Camilla Bang 

R  Andreas Brandt Gormsen 

R  Julie Linding Bøgh Kjerulff 

R  Christian Schmidt Mortensen 

R  Niwar Faisal Mohamad 

R  Marie Bukholt Byskov 

R  Jannik Hougaard Wheler 

R  Trine Louise Dahl 

 S Ebbe Meldgaard Uldbjerg 

 S Thorbjørn Hubeck-Graudal 

 S Morten Lanng Aaboe 

 S Julie Bjerg Christensen 

 S Iben Risager Knudsen 

 S Jenifer Bøgh Jørgensen 

 S Søren Niemi Helsø 

 

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen.  

 

 

Pkt. 8  Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab  

                  - Region Hovedstaden 

I Region Hovedstaden udtræder Helene Westring Hvidman (R) og Simon Serbian (R). I stedet er Mia 

Varming Rangholm og Kaya Elkington valgt som nye suppleanter. 

 

I samme forbindelse rykker Jesper Foss og Faiza Kausar Ahmad fra suppleant til repræsentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

 

R  Helga Schultz 

R  Jonas Olsen 

R  Jesper Brink Svendsen 

R  Asbjørn Børch Hasselager 

R  Søren Thinus Just Christensen 

R  Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R  Mette Lolk 

R  Bo Westergaard 

R  Claas-Frederik Johannsen 

R  Jens Möhl Højberg 

R  Mads Marstrand Helsted 

R  Line Engelbrecht Jensen 

R  Sarah Chehri 

R  Agnes Gullestrup 
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R  Ossian Gundel 

R  Andrea Maier 

R  Katrine Feldballe Bernholm 

R  Zara Rebecca Stisen 

R  Kristine Søgaard Dahl 

R  Ida Fanny Turtumøygard 

R  Sandra Tonning 

R  Johannes Grand 

R  Katrine Kjær Iversen 

R  Signe Kjeldgaard Jensen 

R  Lasse Mosegaard Schmidt 

R  Sanne Marie Thysen 

R  Freia Johanne Gaspar 

R  Jesper Foss 

R  Faiza Kausar Ahmad 

 S Mads Bo Frellsen 

 S Talie Khadem Mollerup 

 S Louise Bjørkholt Andersen 

 S Emil Winther 

 S Siff Lydolph 

 S Henriette Holst Nerild 

 S Christian Alexander Pihl 

 S Mia Pries-Heje 

 S Mia Varming Rangholm 

 S Kaya Elkington 

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

 

Pkt. 9 Generalforsamling fremadrettet i Lægernes Pension 

Samspillet omkring valget af delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension har ændret sig 

over årene fra fredsvalg og en generalforsamling domineret af listen Lægeforeningen til en situa-

tion, hvor de forhandlingsberettigede foreninger ikke kan opretholde deres legitime interesse i at 

have et medlem af bestyrelsen. 

 

Tidligere var bestyrelsen i Pensionskassen domineret af læger, og sammensætningen er reguleret 

ved lov. I dag består bestyrelsen i Lægernes Pension af syv medlemmer, der vælges af generalfor-

samlingen. 

 

De fire lægelige medlemmer ”plejer” at blive indstillet af Lægeforeningen og valgt på generalfor-

samlingen, sådan er det imidlertid ikke længere, idet listen Læger for Klimaet har stillet op de se-

neste år og ved valget af delegerede til generalforsamlingen i 2022 stillede flere lister op, og det 

var således ikke muligt at fastholde tidligere tiders model med fredsvalg til generalforsamlingen. 
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Konsekvensen var, at listen Lægeforeningen ikke længere havde flertal i generalforsamlingen. I 

første omgang vil det blive drøftet i LFB i august, og videre i formandskredsen.  

 

Der er endvidere taget initiativ til dialog med bestyrelsen og direktionen for Pensionskassen om 

samarbejdet og dialogen med de opstillede lister og med medlemmerne. 

 

Bestyrelsen drøftede sagen og gav medlemmerne af LFB nogle pejlemærker for den videre drøf-

telse i Lægeforeningens bestyrelse – og emnet vil blive drøftet på et af de førstkommende YLB mø-

der efter drøftelsen i LFB. 

 

 

Pkt. 10 Barselshonorering til bestyrelsesmedlemmer 

Lars Mathiesen gennemgik reglerne i forbindelse med udbetaling af enkeltdagskompensation og va-

riabelt honorar under bestyrelsesmedlemmers barselsorlov. 

 

Bestyrelsen drøftede de udfordringer, der er qua lovgivningen er forbundet med håndteringen af 

udbetaling af variabelt honorar og enkeltdagskompensationer til bestyrelsesmedlemmer under bar-

selsorlov, og besluttede, at drøfte problemstillingen endnu engang med foreningens advokat, Ja-

cob Goldschmidt, inden endelig beslutning. 

 

 

Pkt. 11 Whistleblowerordning i Yngre Læger 

Bestyrelsen drøftede i januar 2021 en politik for forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel 

chikane i organisationen Yngre Læger, drøftelsen skete i lyset af, at pressen havde omtalt en 

række sager og den voksende #MeToo-bevægelse. 

På YLB mødet den 16. september 2021 tilsluttede YLB sig whistleblowerpolitik for Yngre Læger og 

”Politik for forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel chikane i yngre Læger”. 

 

Der har siden været arbejdet med implementering af ordningen, og lettere revideret forslag til 

gennemføres indenfor gældende lov er nu udarbejdet 

 

Bestyrelsen drøftede og godkendte den fremlagt model for Whistleblowerordning i Yngre Læger og 

den reviderede ”Politik om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i Yngre Læger” 

 

Når ordningen er endelig klar til implementering, informeres de politisk tillidsvalgte om politikker 

og whistleblowerordningen. 

 

 

Pkt. 12 Lægelivet som speciallæge - fem regionale online-arrangementer 

Speciallægeudvalget har på sit møde den 14. juni besluttet et forslag til gennemførelse af et nyt 

medlemsarrangement - Lægelivet som speciallæge - bestående af fem online-arrangementer mål-

rettet nye speciallæger.  

Dette er blandt andet sket på baggrund af række rapporter, surveys og fokusgruppeinterviews om 

speciallægernes særlige vilkår og ønsker. 
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Arrangementet forventes at indeholde følgende temaer: 

• Lægelivet som speciallæge om overgangen til speciallægelivet. Ny kultur, nye funktioner, 
ny rolle. F.eks. fordelt mellem to oplægsholdere hvoraf den ene er regionalt udpeget. 

• Regler og muligheder for løndannelse for speciallæger 

• Jobsøgning og karriereudvikling for speciallæger 
 
Afholdelsen af de fem arrangementer forventes afviklet i 1. halvår 2023, og vil blive indarbejdes i 
budgettet for 2023. 
 
Bestyrelsen vil senere skulle drøfte etablering af netværk og prioritering af ressourcer til aktivite-
ter for speciallægerne – og godkendte Speciallægeudvalgets indstilling om at gennemføre med-
lemsarrangementet. 
 

 

Pkt. 13  Den skriftlige beretning 

Bestyrelsen drøftede og godkendte med de faldne bemærkninger den foreløbige plan for det vi-

dere arbejde med bestyrelsens skriftlige beretning til repræsentantskabet den 28 -29 november 

2022. 

På YLB mødet den 20. september vil der foreligge et første udkast til den skriftlige beretning. 

 

 

Pkt. 14 Forberedelse af møde med YLB, YLR-F & Staten den 1. - 2. november 2022 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til form på og dagsorden til mødet med YLB, YLR-F & 

Staten den 1. – 2. november 2022.  

 

Som noget nyt blev det besluttet, at YLR-F formandskaberne (incl. Staten) mødes til frokost den 1. 

november og bruger eftermiddagen sammen. Martin Grønberg Johansen vil være ansvarlig for faci-

litering af programmet frem til mødet med YLB kl. 17. 

 

 

Pkt. 15  Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. - 30.  

                  november 2022 

Bestyrelsen drøftelse af udkast til program, samt rammer, afvikling og form for repræsentant-

skabsmødet den 28. - 29. november 2022 på, og Sekretariatet vil arbejde videre med planlægnin-

gen af repræsentantskabsmødet ud fra de afgivne kommentarer. 

 

 

Pkt. 16 Pride 2023 

Yngre Læger arrangerede i 2018 og 2019 deltagelsen i Pride-paraden, derefter blev det besluttet 

at arrangementet skulle varetages af Lægeforeningen. Pride var i 2020 og 2021 påvirket af corona-

restriktioner, men i foråret 2022 forsøgte Lægeforeningen at skabe interesse blandt medlemmerne 

for deltagelse i året Pride-parade. På grund af manglende interesse besluttede Lægeforeningens 

Bestyrelse af aflyse deltagelse i Pride 2022. 
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Lægeforeningens bestyrelse skal i nær fremtid drøfte eventuel deltagelse i Pride 2023, og hvordan 

det kan arrangeres, hvis Lægeforeningens bestyrelse beslutter at deltage i Pride-paraden 2023. 

 

Bestyrelsen drøftede muligheder og konditioner for Yngre Lægers deltagelse i Pride 2023 og de vi-

dere initiativer på baggrund af drøftelserne. 

 

 

Pkt. 17 Valg til AKA's repræsentantskab 

Lægeforeningen skal sammen med en række andre organisationer vælge repræsentanter til AKA 

(Akademikernes A-kasse). Yngre Læger skal udpege 3 repræsentanter for en 2-årig periode (2 med-

lemmer og en suppleant).  

AC-udvalget indstiller Lægeforeningens repræsentanter på sit næste møde den 31. august 2022.  

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater og besluttede at udpege JKasper Sinding og Jonas Olsen 

som repræsentanter, og efterspørge en suppleant til AKA’s repræsentantskab hos YLR-F. 

 

 

Pkt. 18 Øremærket barsel 

Den 22. marts 2022 vedtog Folketinget ændringer af barselsloven, der indebærer en øget ligestil-

ling af forældrenes ret og adgang til orlov, samt adgang til barselsdagpenge i forbindelse med fra-

været. Lovændringen er en direkte konsekvens af et EU-direktiv, der pålægger Danmark i højere 

grad at ligestille forældrenes rettigheder i forbindelse med barsel. 

 

Fra den 2. august 2022 er i alt 11 uger af barselsorloven reserveret fædre og medmødre. Øre-

mærkningen er resultat af et EU-direktiv, der har til formål at øge ligestillingen mellem kønnene 

og vedrører ret og adgang til såvel frihed samt ret til barselsdagpenge. Overenskomstparterne på 

det offentlige område har vedtaget vedlagte administrationsgrundlag. Parterne på det private ar-

bejdsmarked forventes at tilpasse overenskomstbestemmelserne ved overenskomstforhandlingerne 

pr. marts 2023. Tilsvarende justeringer af de offentlige barselsaftaler forventes at finde sted i for-

bindelse med OK24. 

 

Klaus Mathiessen gennemgik kort de vigtigste ændringer i barselsloven og bestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning.  

 

 

Pkt. 19  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov og Jesper Brink Svendsen gav en kort sta-

tus på revision af den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet: 

• Afholdelses af ’midtvejs-konference’ umiddelbart før sommerferien 

• Møde med Sundhedsstyrelsen den 15/8 

 

 

Pkt. 20  Orientering fra udvalg 

Hver udvalgsformand gav en kort status fra det enkelte udvalg. 
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• Intet ny fra Almen Praksisudvalget 

 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Kasper Staghøj Sinding om arbejdet med Arbejdsmiljø-

undersøgelsen for 2022; Arbejdsmiljøudvalget har en takeover på Instagramprofilen Yngre Læ-

geliv i en begrænset periode. 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

• Christina Neergaard Pedersen fra Speciallægeudvalget orienterede om blandt andet om udval-

gets arbejde med at færdiggøre den kommende survey 

 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  

 

• Fra GYL orienterede Jonas Olsen om arbejdet med GYLs arbejdsform- og afviklingen af mø-

derne  

 

 

Pkt. 21  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Medlemmer af Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

• Overenskomstforhandlinger for Færøerne 

• Opsigelse af Lægevagtaftalen (1813) pr. 1.juli 2022  

 

 

Pkt. 22  Informationer til og fra de regionale formandskaber 

De regionale kontaktpersoner videregav relevant information mellem bestyrelsen og de regionale 

Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Midtjylland 

o Bekymringsskrivelse i samarbejde DSR vedrørende Akutafdelingerne i Regionen 

o Efteruddannelse 

o Screening af alle jobopslag vedrørende uklarheder om hvorvidt det er en overlæge- 

eller en afdelingslægestilling 

 

• Region Syddanmark 

o Generelle udfordringer i forbindelse med arbejdsmiljøet i regionen 

 

• Staten 

o Der arbejdes fortsat videre med forslag til vedtægtsændringer i forhold til ændring 

af valggruppen 

o Thomas Ehlers stopper som formand i Staten pr. 1. oktober 2022, idet han påbegyn-

der arbejde i Region Hovedstaden 
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Pkt. 23  Status på kommunikation 

Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 14. juni til den 9. august 2022 blev gennemgået. 

 

 

Pkt. 24 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde er der ikke umiddelbart behov for kommunikations-

mæssig opfølgning 

 

 

Evt. 

• Lars Mathiesen orienterede om en afgørelse i Ligebehandlingsnævnet i forbindelse med 

’lige pension’ 

• Christina Neergaard Pedersen fortalte, at den planlagte Task-force på Akutmodtagelsen på 

Køge er udsat 

• Sara Radl spurgte til muligheden for at flytte YLB i februar 2023  

 

 


