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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 6. februar 2020 i Domus Medica 

Deltagere:  
Helga Schultz (til punkt 9), Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Christina 
Frøslev-Friis, Bjarne Skjødt Hjaltalin (til punkt 14), Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm 
Brogaard og Christina Neergaard Pedersen. 

Sekretariat:  
Lars Mathiesen (til punkt 9), Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen og Pia Eriksen Ahlers 
 
 
Mødeledelse: 
1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

3a   Indstilling af medlemmer til Overenskomstudvalget 
4. Genudpegning af medlem til Almen Praksisudvalget 

5. Genudpegning af medlem til Uddannelsesudvalget 

6. Ændringer til repræsentantskabet – Færøerne 

7. Ændringer til repræsentantskabet – Region Hovedstaden 

8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 23. april 2020 

9. Forberedelse af YLB – YLR-F-mødet den 23. marts 2020 

10. Afrapportering fra arbejdsgruppen til gennemgang af Yngre Lægers vedtægter 

11. Politikpapir om tjenestepligt 

12. Ny administrationspraksis af Den Decentrale Fond 

13. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 24. februar 2020 

14. Orientering fra udvalg 

15. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

16. Status på kommunikation 

17. 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 Overenskomstudvalget 

Yngre Læger i Statens Organisationer har indstillet Thomas Svare Ehlers som nyt medlem i 

Overenskomstudvalget. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Der er ikke 

modtaget bemærkninger til indstillingen vil Thomas Ehlers blive medlem af Overenskomstudvalget. 

 
Pkt. 3a   Indstilling af medlemmer til Overenskomstudvalget 
Formandskabet i YLR-H har indstillet Sanne Marie Thysen til den ledige plads i 
Overenskomstudvalget efter Naja Zenius Jespersen, der er faldet for funktionstidsbestemmelsen. 
Dette har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og da der ikke er modtaget 

bemærkninger til indstillingerne, vil Sanne blive indsuppleret som nye medlemmer i udvalget.  
 
 

Pkt. 4 Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab - Færøerne 

Der har været udskiftning i bestyrelsen i Yngre Lægerådet på Færøerne, og Marnar Fríðheim 

Kristiansen har overtaget formandsposten og Jacobina Kristiansen næstformandsposten.  

  

Marnar Fríðheim Kristiansen bliver dermed automatisk repræsentant og Jacobina Kristiansen 

suppleant i Yngre Lægers repræsentantskab. 

 

Repræsentantskabet for Færøerne ser herefter således ud: 

 

R  Marnar Fríðheim Kristiansen 

 S Jacobina Kristiansen 

  
Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

Pkt. 5 Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab - Region 

Hovedstaden 
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Sofie Hjortø fra region Hovedstaden har forladt Yngre Lægers repræsentantskab – og Marie-Louise 

Dichman er valgt som ny suppleant. 

I samme forbindelse rykker Naqash Javaid Sethi fra suppleant til repræsentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

 

R  Helga Schultz 

R  Asbjørn Børch Hasselager 

R  Jesper Brink Svendsen 

R  Simon Serbian 

R  Cæcilie Trier Sønderskov 

R  Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R  Helene Westring Hvidman 

R  Mette Lolk 

R  Ida Donkin 

R  Søren Thinus Just Christensen 

R  Anders Hedeboe Hebert 

R  Line Engelbrecht Jensen 

R  Lui Näslund Koch 

R  Anna Inger Roe Rasmussen 

R  Johannes Krogh 

R  Mads Marstrand Helsted 

R  Anna Holm-Sørensen 

R  Kristine Søgaard Dahl 

R  Josefine Tangen Jensen 

R  Signe Kjeldgaard Jensen 

R  Stine Scott Hansen 

R  Sanne Marie Thysen 

R  Jesper Mølgaard 

R  Agnes Gullestrup 

R  Lasse Mosegaard Schmidt 

R  Jens Möhl Højberg 

R  Jesper Foss 

R  Mads Bo Frellsen 

R  Elisabeth Probst Lyng Westermann 

R  Naqash Javaid Sethi 
 S Mette Arbjørn 
 S Signe Amalie Wolthers Laursen 
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 S Katrine Feldballe Bernholm 
 S Christian Alexander Pihl 
 S Sofie Thurø Eriksen 
 S Line Fich Olsen 
 S Lea Birnbaum Licht 
 S Søren Mølgaard 
 S Ladan Ghulam Mohammad 
 S Marie-Louise Dichman 

 

Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen.  

 

Pkt. 6 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 

Bestyrelsen drøftede og besluttede ramme og program for afviklingens af Yngre Lægers 

repræsentantskabsmøde den 23. april 2020. 
 

Pkt. 7 Forberedelse af møde med YLB og YLR-F den 23. marts 2020 

Bestyrelsen drøftede udkastet til dagsordenen til mødet med Yngre Lægerådsformændene den 23. 

marts 2020 
 

Pkt. 8   Status på arbejdet i arbejdsgruppen til gennemgang af Yngre Lægers vedtægter 

På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i foråret, hvor et af de fremsatte forslag til 

vedtægtsændringer blev vedtaget, blev det endvidere besluttet, at lade den nedsatte 

arbejdsgruppe drøfte hvorvidt der skal ændres ved den måde, hvorpå afstemninger foregår, samt 

at se på Valggruppe VI (Statens institutioner mv. i København) til Statsansatte i Danmark.  

 

Arbejdsgruppen har arbejdet videre med forslag til ændringer til Yngre Lægers vedtægter. 

Formand for den nedsatte arbejdsgruppe Bjarne Skjødt Hjaltalin gav en status på gruppens arbejde 

– og bestyrelsen tilsluttede sig de forslag til vedtægtsændringer, der vil blive varslet på Yngre 

Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020. 

I forhold til arbejdsgruppens formuleringer i relation til forslag til ’karens-periode’ er der sket lidt 

ændringer er der i relation til funktionstid og karens i relation til Lægeforeningens vedtægter.  

 

Alle de varslede ændringer skal drøftes på de regionale Yngre Lægerådsmøder forud for Yngre 

Lægers repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 9 Styrket samarbejde mellem YLB og YLR-F - fælles faglig dag den 4. maj 2020 
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På mødet med YLB og YLR-F i november 2019 blev det besluttet, at afholde en Fælles Faglig dag 

med det formål at: 

- sikre en gensidig forventningsafstemning mellem YLB og YLR-F om det politiske samarbejde – 

og træffe konkrete beslutninger om at handle anderledes, så samarbejdet styrkes 

- se fælles muligheder i at samarbejde tættere, se fælles mål – at der kan opnås bedre 

resultater i konkrete politiske samarbejdsprojekter.  

 

Mødet vil blive afholdt den 4. maj 2020. 

 

På baggrund af blandt andet input og forslag til relevante temaer fra de regionale formandskaber 

har Sekretariatet udarbejdet på en programskitse for dagen; bestyrelsen drøftede oplægget og 

besluttede den endelige afvikling af dagen  

 

Pkt. 10 Nye arbejdsgange ved ansøgninger til den decentrale fond 

Bestyrelsen har ønsket at få drøftet arbejdsgangen omkring ansøgninger til den decentrale fond -  

 

Den nuværende arbejdsgang, hvor alle ansøgninger videresendes til direktøren og 

bestyrelsesmedlemmet med ansvar for den decentrale fond til godkendelse foreslås ændret således 

at alle ansøgninger, der vedrører: 

 +10 kurser med maks. 200 kr. pr. person kan godkendes af direktør og regnskabschef  

 Jobsøgningskurser, karriere-vejledningskuser, kurser for ansættelsesudvalg og kend din løn-

kurser kan godkendes af direktør og regnskabschef 

 TR-overdragelse af opgaver maks. 300 kr. pr. person kan godkendes af direktør og 

regnskabschef. 

 

Alle øvrige ansøgninger videresendes fortsat til direktøren og det ansvarlige bestyrelsesmedlem til 

godkendelse. 

 

Det foreslås endvidere, at det ikke længere er nødvendigt at ansøge om op til 950 kr. pr. person til 

bespisning forud for YL-rådene i regionerne i forbindelse med afsluttende møder sommer og jul  

 

Bestyrelsen tog orienteringen og godkendte forslaget til nye arbejdsgange ved ansøgninger til den 

decentrale fond.  

 

 

Pkt. 11 Ny administrativ medarbejder - ny fuldmagt 

Yngre Læger har pr. 1. marts 2020 ansat en ny administrativ medarbejder, som skal arbejde med 

HR, løn, GDPR og regnskab. 
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I den forbindelse godkendte bestyrelsen, at den nye medarbejder får fuldmagt til foreningens konto 

til brug for betalinger, der skal godkendes af enten direktøren eller en af afdelingscheferne - dvs. 

”to i forening”. 

 

Pkt. 12 Orientering fra LFB 

Da næste LFB-møde er den 24. februar 2020 kunne sekretariatet ikke nå at sende LFB-dagsordenen 

inden Yngre Lægers bestyrelsesmøde. Medlemmer af LFB orienterede derfor om aktuelle sager i 

Lægeforeningen. 

Christina Frøslev-Friis orienterede om udvalgte punkter fra det forrige bestyrelsesmøde i 

Lægeforeningen, herunder blandt andet: 

 Organisatorisk tilhør 

 Copenhagen Pride 

 Lægemøde 2020 

 IMC 

 Fremskrivning af medlemstal 

 

 

Pkt. 13 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 blandt andet en 

henvendelse til LF om arbejdsskadeforsikringen, der endnu ikke er svar på., det overvejes 

derfor at søge informationer andet steds. Kim har deltaget på et velbesøgt rekrutterings-

seminar i syd-/vestjylland. Møde i udvalget, hvor der blev talt OK21 krav. På det seneste TR 

internat for AP-læger efterlystes mere medlemskommunikation direkte rettet til AP-læger. 

GDPR-udfordringer i relation til efteruddannelsessystemet i relation til Fase 2 og 3 læger – 

hvilket har medført at kun få har gjort brug af disse efteruddannelses-midler  

 

 Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om blandt andet om 

udsendelse af regionale arbejdsmiljø rapporter på baggrund af den gennemførte survey, samt 

at udvalget fortsat vil have fokus på ’vold og trusler ’-udfordringerne. Bjarne Skøjdt Hjaltalin 

orienterede om, at der i Region Sjælland pt gennemfører en APV-undersøgelse 

 

 Wendy Schou fra Overenskomstudvalget orienterede om store udfordringer med fremmøde i 

udvalget, hvilket resulterede i at det seneste møde i udvalget måtte aflyses.  
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 Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt andet afholdt 

Strategidag den 5. februar, hvor der blandt andet blev arbejdet med 9 

opmærksomhedspunkter i relation til den lægelige videreuddannelse. Der arbejdes endvidere 

videre med opsamlingen fra punktet på efterårets repræsentantskabsmøde og det videre 

arbejde i relation hertil.  

Der er afgivet høringssvar til den kommende dimensioneringsplan 2021-25.  

Besparelser i Sundhedsstyrelsen får betydning for Inspektorordningen på den måde, at der i 

2020 ikke gennemføres ordinære besøg; der vil blive udarbejdet en bekymringsskrivelse til 

udsendelse i uge 8.  

 

 Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om blandt andet GYL’s seneste møde, hvor 

der har været en del praktiske udfordringer af sekretariatsmæssig karakter, der vil blive 

søgt oprettet snarest. Der er valgt en ny talsperson idet den tidligere efter skift af 

valgruppe fra A til B i 2019 nu også skifter region i forbindelse med stillingsskift og derfor 

udgår af repræsentantskabet. På mødet blev den udarbejde Hvidbog gennemgået, og der 

blev arbejdet på en KBU-håndbog som erstatning for de eksisterende pamfletter til kick-

off kurserne. Aktuelt er et budget under udarbejdelse, der skal til godkendelse i 

bestyrelsen herefter.. Der arbejdes på at sammenfatte pointer fra KBU-undersøgelsen, 

der kan benyttes af YL’s øvrige udvalg og evt. kommunikation ud ad til Der vil blive 

arbejdet på, at den kommende KBU-undersøgelse vil blive udvidet med en mindre antal 

AP-rettede spørgsmål  

Pkt. 14 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

Anders Krog Vistisen fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

 OK kravsindsindsamlingsmøder 

 en aktuel sag om en lægebil i region Nordjylland 

 OK for speciallæger i almen praksis 

 fortsat arbejde med Yngre Lægers Vagtbelastnings app 

 

Pkt. 15 Status på kommunikation 

I perioden fra den 9. – 29. januar 2020 har Yngre Læger kommunikationsmæssigt været i medierne 

med følgende emner: 

 Vold og trusler 

 Tjenestepligt 

 

 Yl.dk  

o Ugens spørgsmål 

 Vi kan ikke gå hjem til tiden  

 Syg og på ferie 
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 Yngre Læge Nyt 

o Forskel på afdelings- og overlæger 

o Patientansvarlig læge 

o Medicinalindustrien 

o OK 21 

 

Derudover har der været mediemæssig omtale en dom i relation til ’meningitis-sagen’, hvor blandt 

andet Yngre Lægers formand har været i DR-P1 den 5. februar. 

 

Pkt. 16 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der være behov for kommunikationsmæssig 

opfølgning om blandt andet relevante resultater fra KBU-undersøgelsen og udsendelse af det 

omtalte bekymringsbrev vedrørende udfordringerne omkring Inspektorordningen.  

 

Eventuelt: 

 Christina Frøslev-Friis oplyste, at hun:  

- skal mødes med Danske Regioner om deres nye Digitaliseringsstrategi den 24. februar 

- har mødtes med Region Syd om ’Ledelse’ 

- der er et møde med Region Nord den 12.3 omkring ledelsesprojektet. Derudover anbefaler 

Cæcilie at der tages kontakt til Region Sjælland. Hvilket følges op i sekretariatet ved Bo 

Rahbek 

 Anders Krog Vistisen orienterede om, at Britta Ørnfeldt Lund er stoppet som næstformand i 

Region Midt  

 

 

 

 

 

 

  
 
 


