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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 5. december 2022 i Domus Medica 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Deltagere: Helga Schultz, Wendy Sophie Schou, Søren Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Sara 
Radl (virtuelt), Kasper Staghøj Sinding, Kristine Søgaard Dahl (virtuelt), Sanne Thysen og Jannik 
Wheler (til punkt 10). 

 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Martin Grønberg Jo-
hansen og Pia Eriksen Ahlers. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering i bestyrelsen 

2. Valg af mødeleder  

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

4. Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

5. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
 
EKSTRA PUNKT  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 

6. Opfølgning på speciallægeundersøgelsen – arbejdsplan og opgavefordeling  

7. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 16. – 17. januar 2023  

8. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30. november 2022 

9. Opfølgning på Lægernes Pension 

10. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2023  

11. Fordeling af kandidatfester, vinter 2023 

12. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

13. Orientering fra LFB-mødet den 24. november 2022 
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14. Orientering fra udvalg 

15. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

16. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

17. Status på kommunikation 

18. Kommunikationsmæssig opfølgning 
 

Eventuelt 
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Pkt. 1  Konstituering i bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig.  
 
 

Pkt. 2  Valg af mødeleder  
Wendy Sophie Schou blev valgt som mødeleder. 
 
 

Pkt. 3  Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 
 
 

Pkt. 4  Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 
Sekretariatet har modtaget en indstilling af Mette Kjeldsgaard Jensen fra formandskabet i YLRN til 
deres ledige plads i Arbejdsmiljøudvalget. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke var indkommet be-
mærkninger til Mette Kjeldsgaard Jensens indstilling, vil hun blive nyt medlem i Arbejdsmiljøud-
valget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Pkt. 5  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
Sekretariatet har foreløbigt modtaget 3 ansøgninger til den ledige YL-plads i Lægeforeningens Eti-
ske Udvalg fra henholdsvis Oliver Benner Hamaker, Siff Lydolph og Sacha Sølbeck. 
 
Bestyrelsen drøftede, de indkomne ansøgninger og besluttede at indstille Sacha Sølbeck som af 
medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg. 
 
 

Ekstra punkt.  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 
Sekretariatet har modtaget en ansøgning fra Jens Wehl til en af de ledige YL-pladser i Lægefor-
eningens Lægeansvarsudvalg, drøftede ansøgningen og besluttede at indstille Jens Wehl som med-
lem af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg. 
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Pkt. 6  Opfølgning på speciallægeundersøgelsen – arbejdsplan og opgavefordeling   
Yngre Læger har - blandt andet som opfølgning på medlemstilfredshedsundersøgelsen – gennem-
ført en særlig undersøgelse målrettet speciallæger med fokus på nedennævnte 6 temaer: 
 

1. Lønforhandling og -tillæg blandt afdelingslæger 
2. Afdelingslægers efteruddannelse 
3. Speciallægers karriereplaner og -ønsker 
4. De tillidsvalgtes varetagelse af speciallægernes interesser 
5. Netværk og andre initiativer for speciallæger 
6. Speciallægernes ønsker til Yngre Lægers interessevaretagelse og kommunikation 

 
Undersøgelsen er gennemført i september 2022 og har været målrettet alle speciallægemedlem-
mer, undtaget speciallæger i almen praksis. Svarprocenten er på 36%. 
 
Undersøgelsens resultater er sammenfattet i 6 delrapporter jf. ovenstående liste, og sekretariatet 
arbejder p.t. på en plan for offentliggørelse af undersøgelsens delrapporter kombineret med kom-
munikation og politisk opfølgning fra årsskiftet.  
 
Forperson for Speciallægeudvalget Christina Neergaard Pedersen gennemgik kort undersøgelsen og 
planen for det videre arbejde hermed. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget til planen for det videre arbejde og tiltrådte det skitserede oplæg. 
 
 

Pkt. 7        Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 16. - 17. januar 2023 
Helga Schultz orienterede om det planlagte bestyrelsesinternatmøde den 16 -17. januar 2023.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget til indhold, kom med tilføjelser og besluttede at lade sekretariatet 
arbejde videre med udkastet til programmet.  
 
 

Pkt. 8 Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30.  
                  november 2022 
Med afsæt i det overståede repræsentantskabsmøde - og den gennemførte evaluering blandt re-
præsentantskabet - evaluerede bestyrelsen forberedelsen og afviklingen af mødet.  
 
På baggrund heraf blev det blandt andet besluttet at fortsætte forberedelse og afvikling af mødet 
efter samme model også fremadrettet, samt at implementere enkelte ændringer i forhold til ud-
formningen af dagsordenen på – og processen til - næste efterårs repræsentantskabsmøde. 
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Pkt. 9  Opfølgning på Lægernes Pension 
Bestyrelsen fulgte op på drøftelsen med Helle Søholm og Rune Hasselager (bestyrelsesmedlemmer 
fra Lægernes Pension) efter bestyrelsesmødet den 1. november 2022. 
 
 

Pkt. 10  Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2023 
Yngre Læger har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om forslag til indstilling af kandidat til 
Lægeforeningens ærespris 2023. 
Lægeforeningen skal senest den 12. december 2022 have modtaget en motiveret indstilling, og vil 
må LFB mødet primo 2023 behandle de indkomne indstillinger og på dette grundlag vælge årets 
prismodtager. 
 
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til Lægeforeningens ærespris – og aftalte at indstilling af 
mulige kandidater sendes til sekretariatet senest søndag den 11. december 2022. 
 
 

Pkt. 11  Fordeling af kandidatfester, vinter 2023 
Lægeforeningen har meddelt, at kandidatfesterne for vinteren 2023 alle vil blive afholdt lørdag 
den 28. januar 2023. 
Deltagelsen fra Yngre Læger til festerne vil blive som følger: 
 

 København: Thomas Svare Ehlers (ny formand for YLRH) 
 Odense: Christina Neergaard Pedersen (efter aftale med YLRS-formandskabet) 
 Aarhus: Sara Radl 
 Aalborg: Kasper Staghøj Sinding (efter aftale med YLRN-formandskabet) 

 
 

Pkt. 12  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 
Bo Rahbek gav en kort status på arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse, herun-
der blandt andet at arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper stadig ligger stille, qua de pågående re-
geringsdrøftelser. 
 
Det afsluttende møde i arbejdsgruppe 1 forventes at kunne afholdes den 1. februar. 
 
 

Pkt. 13  Orientering fra LFB-mødet den 24. november 2022 
Medlemmer af LFB gav en kort orientering fra LFB-mødet den 24. november 2022, herunder blandt 
andet: 

 Den aktuelle regeringsdannelse 
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 Ny medlems app 
 Nyt læger.dk 
 Pride 2023 
 Ejendomsvurderinger 
 Nedsættelsen af et Prioriteringsråd 

 
 

Pkt. 14  Orientering fra udvalg 
Hver udvalgsformand gav en kort status fra de enkelte udvalg. 
 

 Sara Radl fra Almen Praksisudvalget gav en kort status fra blandt andet udvalgets seneste 
møde, på hvilket den kommende Almen Praksis survey , samt forskellige klinikformer i AP-sek-
toren blev drøftet.  
Endvidere arbejdes der med at få stablet et virtuelt møde for TR i Almen Praksis. 
 

 Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Kasper Sinding om blandt udvalgets kommende møde, 
hvor resultaterne fra den afsluttede Arbejdsmiljø undersøgelse skal på dagsordenen. 
 

 Søren Helsø fra Overenskomstudvalget orienterede om det planlagte  program for udvalgets 
kommende møde, på hvilket der skal arbejdes med de politiske udmeldinger om at intensivere 
arbejdet på tværs mellem region Hovedstaden og region Sjælland 
 

 Fra Christina Neergaard Pedersen fra Speciallægeudvalgets arbejde med den gennemførte sur-
vey, samt besøg af Niels Juul, der fortalte om indholdet i overlægestillingen. Der er dannet 
par mellem medlemmer af speciallægeudvalget og de regionale forretningsudvalg 
 

 Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  
 

 Sara Radl orienterede fra GYL seneste møde, hvor der blev arbejdet med det udarbejdede 
Introduktions-materiale. Helga deltog på mødet og drøftede medlemsrekruttering med udval-
get. 

 
 

Pkt. 15  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
Helga Schultz og Forhandlingsdelegationen  orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet 

 Tolkning af nye vagt-former på Bispebjerg 
 Ny OK på Færøerne er godkendt 
 1813 – aftalen er forlænget til 31/3-2023 
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 Indførelse af 13-timers vagter på forsøgsbasis på akutmodtagelsen i region Sjæl-
land (Holbæk) 

 
 

Pkt. 16  Informationer til og fra de regionale formandskaber 
De regionale kontaktpersoner videregav relevant information mellem bestyrelsen og de regionale 
Yngre Lægerådsformandskaber. 
 

 Region Nordjylland 
o Nedlukning af afdelinger, eksempelvis i Hjørring 

 
 Region Syddanmark 

o Sygemelding blandt Forretningsudvalgspersonerne 
 

 Region Hovedstaden 
o Thomas Ehlers er valgt som ny forperson 
o Mads Helsted er valgt som ny næstforperson 
o Pr. 1/1 2023 sker fusion af ledelser på hhv. Medicinsk afdeling Glostrup og Hjerte-

medicinsk afdeling, Hvidovre Hospital, samt af Medicinsk afdeling Amager og Lunge-
Endo-medicinsk afdeling, Hvidovre. Akutklinikkerne på hhv. Amager og Glostrup-ma-
triklerne berøres af dette. Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital fortsætter som 
selvstændig afdeling. 

o Udfordringerne på en Friklinik i Frederikssund 
 

 Staten 
o Stor deltagelse på møderne  

 
 
Pkt. 17  Status på kommunikation 
Status på Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 26. oktober til den 28. november 2022 
blev gennemgået. 
 
Helga Schultz orienterede om, at der er risiko for, at flere af de af Aids-fonden drevne Check po-
int-klinikker risikerer at skulle lukke. 
 
Lars Mathiesen orienterede om at konstitueringsoversigt er opdateret på hjemmesiden 
 
 

Pkt. 18  Kommunikationsmæssig opfølgning 
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På baggrund af dette møde vil der blive orienteretom bestyrelsens konstituering. 
 
 

Eventuelt 
 Christina Neergaard Pedersen orienterede om afholdelse af et ’Læge Bal’ på Gram Slot 
 Kasper Sinding spurgte til koordineringen af udsendelse af surveys 
 Helga Schultz orienterede om  

o ny næstforperson i Akademikernes A-kasse 
o et udestående i relation til ensretning af funktionstiden i Standardvedtægterne i de 

regionale yngre Lægeråd i forhold til Yngre Lægers vedtægter 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


