
Yngre Læger – Kick off

JJanuar 2023



Dagen i dag

09:30 Velkommen til Yngre Læger

10:00 Videreuddannelse og specialevalg

10:45 Besøg på standene (og mulighed for spørgsmål til oplæg)

11:15 Gruppen af Yngste Læger – GYL arbejdet, egne erfaringer og gode råd 

11:35 Dit lægeliv, del 1. Fokus på løn- og ansættelsesforhold

12:10 Klagesager (v/Lægeforeningen)

12:20 Frokost og besøg på standene (og mulighed for spørgsmål til oplæg)

13:05 Dit lægeliv, del 2. Fokus på ferie, sygdom og barsel

13:50 Hvad kan Yngre Læger gøre for mig? - Medlemstilbud

14:00 Kaffe, kage og bobler samt besøg på standene (og mulighed for spørgsmål til oplæg)

14:30 Tak for i dag



Hvem er Yngre Læger?

https://vimeo.com/488511307


Hvem er Yngre Læger?

https://vimeo.com/488511307


Endelig læge – og hvad så?

KBU
Forskning

Uklassificeret ansættelse

Staten

Barsel

Industrien



Formål: At varetage de yngre lægers 

faglige og økonomiske interesser

Medlemstal: 15.499 medlemmer 

9.850 kvinder; 5.649 mænd

Medlemmer: Fra nyuddannet til speciallæge

4000 er speciallæger





Yngre Læger



Yngre Læger regionalt og lokalt



Yngre Lægers bestyrelse



Yngre Lægers DNA



Yngre Lægers DNA og visioner



Det gode lægeliv

Yngre Læger arbejder for et arbejdsmiljø, hvor 
alle medarbejdere respekteres og værdsættes, 
hvor der bliver talt pænt til og om hinanden, og 
hvor der gøres en aktiv indsats for, at ingen skal 
føle sig ensomme. 

Vi faciliterer lokale drøftelser, hvor vores 
medlemmer får sat nye mål op for, hvordan vi 
bliver bedre til at passe på hinanden, og vi 
afholder workshops, der stimulerer trivsel og god 
kollegialitet.



Arbejdsmiljø

Fra repræsentantskabsmøde 



Yngre Læger arbejder for medlemmerne på mange måder

Vi arbejder også for vores medlemmer gennem vores 
politiske dagsordener. 
Det gælder blandt andet disse, som har været højt 
prioriteret det seneste år.

- Mangel på arbejdskraft

- Travlhed

- Prioritering i sundhedsvæsen



Yngre læger støtter hinanden

1% 3%

20%

40%

34%

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

I meget lav
grad

I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj
grad

Ved ikke

A
n
d
e
l 
a
f 

a
ll
e
 r

e
sp

o
n
d
e
n
te

r

På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på 
afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer
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Yngre læger er fortrolige med hinanden
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På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg har én eller flere 
kollegaer, jeg kan være fortrolig med
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I Yngre Læger er du aldrig alene

På hospitalet
Dine kollegaer
Din tillidsrepræsentant (TR)
Din fællestillidsrepræsentant (FTR)
Dit Yngre Lægeråd

I regionen
Dit regionale Yngre Læge-råd
Din årgangsrepræsentant/GYL
Repræsentanterne

Nationalt
Udvalg og grupper
Dit repræsentantskab
Din bestyrelse



Sekretariatet

Mentorordning i samarbejde med LF

Medlemsrådgivning 

Løn og vilkår – lokale forhandlinger

Karrierevalg og videreuddannelse

Lægelivet – balancen, stress, trivsel og 
kollegialitet

Kurser og TR-uddannelse

Pressehåndtering

Økonomiske medlemsfordele



Velkommen til dit lægeliv – yl.dk



Hvad koster det?

ÅR 1
- Start 1. april

ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6

Lægeforeningen 999 999 999 1.998 2.997 3.996

Yngre Læger 2.196 2.196 3.660 3.660 3.660 3.660

I ALT pr. år 3.195 3.195 4.659 5.658 6.657 7.656

PR. KVARTAL 799 799 1.165 1.415 1.664 1.914

GRATIS frem til 1. april 2023

HUSK fagforeningskontingent er fradragsberettiget op til 6.000 kr. i 

2023



Videreuddannelse og specialevalg



Endelig læge – og hvad så?

KBU
Forskning

Uklassificeret ansættelse

Staten

Barsel

Industrien



Hvad synes du?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alm7vzvf64w8v1y2w6xdt4kybpz8xvmo/5k7wq1wqf62f/edit


Klinisk basisuddannelse (KBU) 

12 mdr.

Introduktionsansættelse 

12 mdr.

Introduktionsansættelse 

6 mdr. (forudsat almen praksis i KBU)

Hoveduddannelsesforløb 4-5 år Hoveduddannelsesforløb 4½ år

Almen medicin Øvrige specialer

Videreuddannelsen



Målbeskrivelse

- Sundhedsstyrelsens: 
Hvad skal man lære i KBU fordelt på syv roller

Uddannelsesprogram

- Afdelingens/Praksis’: 
Hvad skal man lære i den ansættelse og hvordan

Uddannelsesplan

- Lægens egen (i samarbejde med vejleder)

Hvad skal JEG lære og hvordan

KBU – Klinisk Basisuddannelse





KRAV på oplæring!

Brug Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Brug Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

Brug din vejleder

Logbogen skal godkendes

Brug https://uddannelseslaege.dk/

…og brug nylæge.dk – her finder du det meste

KBU – Klinisk Basisuddannelse

https://uddannelseslaege.dk/


Introduktionsstillinger

Den enkelte afdeling opslår og ansætter selv

Almen medicin slås op regionalt

sundhedsjobs.dk

Gennemført KBU er eneste formelle kvalifikationskrav  

I-stillingens formål er at undersøge match

HUSK max funktionstid på 2 år på samme afdeling 

mellem KBU og HU, hvis afdelingen indgår i HU

http://www.sundhedsjobs.dk/


Søg inspiration i de faglige profiler for specialet: laeger.dk/de-39-faglige-profiler

De 7 lægeroller 

Opsøg gerne et par afdelinger

Tal med en ældre kollega i specialet 

Brug tiden i din KBU

Find tips og redskaber til afklaring af specialevalg, den gode ansøgning, CV’et og 

jobsamtalen på yl.dk

Introduktionsstillinger

http://laeger.dk/de-39-faglige-profiler
http://www.yl.dk/


Hvad synes du?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/dee5c2b2f55ecf6bd65cb54566fa07d1/6ea654e7a012/edit
https://www.mentimeter.com/app/presentation/alm7vzvf64w8v1y2w6xdt4kybpz8xvmo/eooo6i63438b/edit


Tre videreuddannelsesregioner



Specialevalg

Specialevalget er en proces

Brug fx tiden i KBU til at blive klogere på flere specialer – brug og opbyg dit  
netværk

Find ud af hvad der er vigtigt for dig – brug nylæge.dk



Mentorordninger for nye læger: 

Kaffemøde-mentor; når-som-helst

(Kaffemøde-mentor er for ALLE nyuddannede, også for dem, der har valgt at udskyde KBU)

Langt mentorforløb; Deadline 1. august 2023

(Langt mentorforløb er for dem, der er i job og som har stof nok til mindst 4 møder)

Brug redskaberne på nylæge.dk

Individuel rådgivning – telefonisk og personligt

Regionale jobsøgningskurser - ylkurser.dk

Yngre Læge initiativer

http://www.ylkurser.dk/




Specialernes Top 10 HU–stillinger 2021 

Speciale Ansøgere Opslåede

Almen medicin 432             329

Anæstesiologi 101 55

Gynækologi og obstetrik              78 25

Psykiatri 76 61

Kirurgi             73 27

Neurologi 72 27

Ortopædisk kirurgi                      70 42

IM:Kardiologi 58 30

Plastikkirurgi   54 8

Øre, næse, hals 53 20

(Absolutte tal/faktisk antal ansøgere)



Specialernes Top 10 HU–stillinger 2021
det gennemsnitlige antal ansøgere pr. opslået stilling

Speciale antal ansøgere pr. stilling

Neurokirurgi ca. 11

Plastikkirurgi ca. 7 

Gynækologi/obstetrik                             ca. 3

Samfundsmedicin                                    ca. 3

IM: Infektionsmedicin                 ca. 3 

Kirurgi                              ca. 2,5 

Neurologi                                               ca. 2,5

Thoraxkirurgi                   ca. 2,5

Øre, næse, hals                                      ca. 2,5 

Øjensygdomme                                       ca. 2,5 



Specialernes bund 10 HU–stillinger 2021
det gennemsnitlige antal ansøgere pr. opslået stilling

Speciale antal ansøgere pr. stilling

Arbejdsmedicin ca. 0,4

Klinisk immunologi ca. 0,8 

Børne- og ungdomspsykiatri ca. 0,8 

Karkirurgi ca. 0,8 

Radiologi                          ca. 0,9 

Klinisk farmakologi ca. 0,9 

Urologi ca. 0,9 

Klinisk onkologi                                       ca. 1,0

IM: Nefrologi                    ca. 1,0 

Klinisk biokemi ca. 1,0 



Nyttige links

www.yl.dk

www.læger.dk - bl.a. karriereværket

www.ylkurser.dk

www.laegeuddannelsen.dk/ – uddannelsesregion øst

www.videreuddannelsen-nord.dk – uddannelsesregion nord

www.videreuddannelsen-syd.dk – uddannelsesregion syd www.evaluer.dk

www.sundhedsstyrelsen.dk/uddannelse

www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler - her sammenlignes specialer

www.sundhedsjobs.dk – alle offentlige lægejobs tilknyttet Danske Regioner

www.uddannelseslaege.dk/- logbogen

http://www.yl.dk/
http://www.læger.dk/
http://www.ylkurser.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.evaluer.dk/
http://www.sundhedsstyrelsen.dk/uddannelse
http://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler
http://www.sundhedsjobs.dk/
https://uddannelseslaege.dk/


Besøg på standene kl. 10.45-11.15

Næste oplæg:

Gruppen af Yngste Læger,

GYL-arbejdet, egne erfaringer og gode råd



Gruppen af Yngste Læger

GYL-arbejdet, egne erfaringer og gode råd



Vores fokus er på dig !

Din stemme i Yngre Læger

GYL - Gruppen af Yngste Læger

Uddannelsesudvalg Speciallægeudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Overenskomstudvalg

Almen praksisudvalg

Forhandlingsdelegation



Kan jeg 

huske 

pensum?

Reagerer jeg 

rigtigt på den 

første akutte 

patient?

Hvad forventes 

der af mig når 

jeg starter?

Hvad hvis jeg 

laver fejl?

Hvor travlt 

får jeg?
Hvor 

tilgængelig er 

min bagvagt?

Hvor meget 

mad skal man 

have med til 

en nattevagt?



Læge… Hvad nu?

• Fokusér på det praktiske

• KBU er en uddannelsesstilling

• En afdeling er et team



Hvordan får du den bedste start?

• Acceptér at læring tager tid

• Stil spørgsmål, når du er i tvivl

• Du må gerne sige fra – lyt til din mavefornemmelse

• Uden mad og drikke dur yngre læger ikke

• Husk dine livliner



Husk dine livliner

• Kollegaer

• Din vejleder 

• TR – tillidsrepræsentant

• UKYL – uddannelseskoordinerende yngre læge

• AMIR – arbejdsmiljørepræsentant 



GYL - Gruppen af Yngste Læger

Vores fokus er på dig !

Din stemme i Yngre Læger



Hvad – og hvem – er GYL?

• 16 medlemmer – valgt i 2 år ad gangen

• 1 årgangsrepræsentant fra hver årgang fra hvert universitet

• 6 mødedage årligt + 2 store møder med overnatning

• Projektorienteret arbejde og konkrete problemstillinger

• KBU-lægen i fokus: 
Vi er her for at arbejde for jer.



KBU-undersøgelsen 

• Halvårlig undersøgelse

• Trivsel

• Faglighed

• Læring

• Evaluering



GYL’s projekter

• Snart Yngre Læge

• Vejledning til den gode introduktion

• Yngre Læger Fællesskaber

• Supervision

• Vær på Vagt



BLIV EN DEL AF GYL
STIL OP SOM REPRÆSENTANT!

Frist for opstilling og indsendelse af valgoplæg

10. februar

Første møde
7. marts 

i København

Læs mere inde på Yngre Lægers hjemmeside
– og kom til vores stand herude i dag.



Stem på din kommende repræsentant

Skriv til os: yl@dadl.dk

mailto:yl@dadl.dk


Dit lægeliv, del 1

Fokus på løn- og ansættelsesvilkår



Agenda

Del 1

Arbejdstid og løn

Del 2 – andre vilkår

Ferie

Sygdom

Arbejdsmiljø

Barsel



Før du starter din KBU

Ansættelsesbrev – tjek e-boks
Typisk modtager du dit ansættelsesbevis 1 mdr. før tiltrædelse

Kontakt afdelingen, hvis du ikke modtager dit ansættelsesbevis

Har du behov for en lægebolig? (uden for Storkøbenhavn)

SKAT – ret din forskudsopgørelse



Din regionale overenskomst



Arbejdstid



Arbejdstid

Arbejdstid opgøres over en normperiode
Som udgangspunkt 14 uger

Kan være mellem 4 til 26 uger

37 timer om ugen i gennemsnit over en normperiode

Du skal have din arbejdsplan 4 uger i forvejen

Vagtønsker og planlægning



Normperiode 

Normperiode 14 uger Normperiode 14 uger

518 timer i alt pr. normperiode (”Normtimetallet”)



Arbejdstid 

Dagtid
Kl. 08.00 – 18.00

Vagttid
Kl. 18.00 – 08.00

Vagthyppighedsreglen:  Du må maksimalt have vagt hvert 6. døgn  
(i gennemsnit over en normperiode)

Brug ”vagthjulet” og se pjecen ”Vær på vagt”

Hviletid
11 timers hvile mellem to døgns arbejde

”Sovedag” efter aften-/nattevagt.



Arbejdstid

Weekendarbejde

Max hver 2. uge (i gennemsnit over normperioden)

Arbejde lørdag: Én fridag i normperioden

Arbejde søndag: Én fridag i den efterfølgende kalenderuge,  
som skal være en hverdag

Ugentligt fridøgn

Mindst 35 timer (24 timers fri + 11 timers hvile)

Dvs. max 6 dage imellem to fridøgn



Belastning under din arbejdstid

https://www.youtube.com/watch?v=IxefGlC1kcg




Altså:

Vagtbelastning:

Det effektive arbejde (belastning) under tjenesten må maksimalt 
udgøre 13 timer i gennemsnit over normperioden

Du må maksimalt være belastet ¾ af tiden i tidsrummet mellem kl. 
20:00 – 08:00 

Dvs. 3 timers hvile i gennemsnit

Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant



Overarbejde

Hvornår er der tale om ”overarbejde”?

Når man har arbejdet mere end 37 timer om ugen i gennemsnit efter endt 
normperiode

Afspadsering

Afspadseres med + 50 %

I den måned, hvor normperioden slutter + den efterfølgende kalendermåned

Afholdes efter aftale eller pålægges af ledelsen (48 timers varsel)

Afspadsering af planlagt arbejdstid – ikke fridag eller ferie

Udbetaling

Hvis man ikke når at afspadsere alle overarbejdstimer, så udbetales de til 
overarbejdssats (timeløn+ 50 %)



Overarbejde – et eksempel

Normperiode 14 uger

Udligning af merarbejde under normperioden

+ 10 timer + 2 timer

Løbende måned + 

1 måned

Afspadsering af 8 

overarbejdstimer

(+ 50 %)

Normperiode 14 uger

Udbetales 

timeløn + 50 %

(Min. 312,33 kr.)



Løn

Grundløn

Tillæg

Pension

Centrale / 

decentrale



Grundløn Læge trin 2
(tidl. 1. reservelæge)

Læge trin 1
(tidl. reservelæge)

Afdelingslæge

Løntrin 1 

(÷ 5 år)

Løntrin 2  

(+ 5 år)

34.247,00 kr.

37.427,08 kr.

43.200,25 kr. 

59.455,25 kr.



Tillæg

Centrale tillæg 

(overenskomsten)

Decentrale tillæg 

(lokalløn)



Tillæg

Centrale tillæg 

(overenskomsten)

Tilladelse til 

selvstændigt virke

Speciallægeanerkendelse

3.718,25 kr.

5.565,17 kr.

Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger 

Også i forskellige stillinger

Efter KBU / 2 års beskæftigelse som læge

Søg tilladelsen i sidste måned af KBU’en

Efter 1 år i speciallægeudd.

6.983,92 kr.

Ulempetillæg



Decentrale tillæg 

(lokalløn)

Tillæg
Særlige funktioner

Særlige kvalifikationer

F.eks.

- Skemalægger

- Fronttillæg

- Klinisk vejleder 

Uddannelse og erfaring



Pension

Læger trin 1 + 2

17,25 %

Afdelingslæger  

18,96 %



Ulempetillæg: Arbejdstidsbestemte tillæg

Ulempetillæg for vagt på tjenestestedet og effektivt arbejde under vagt 
udenfor tjenestestedet 

Lav takst:

Mandage til fredage fra kl. 20 - 08

Fredage kl. 20 – 24

Lørdage, søndage og søgnehelligdage fra kl. 08 – 20

Høj takst:

Lørdage, søndage og søgnehelligdage fra kl. 00 – 08 og fra  kl. 20 – 24

Mandage samt dage efter en søgnehelligdag fra kl. 00 - 08

Lav takst: 69,59 kr. 

Høj takst: 107,08 kr.



Eksempel på ulempetillæg for en vagt

Hverdagsvagt kl. 16:00 – 09:00
Kl. 16 – 20: Normal timeløn

Kl. 20 – 08: Normal timeløn + 12 x 69,59 kr.

Kl. 08 – 09: Normal timeløn

Fredag kl. 16:00 til lørdag kl. 09:00
Fre. kl. 16 – 20: Normal timeløn

Fre. kl. 20 – 24: Normal timeløn + 4 x 69,59 kr.

Fre. kl. 00 – lør. kl. 08: Normal timeløn + 8 x 107,08 kr.

Lør. kl. 08 – 09: Normal timeløn + 1 x 69,59 kr.

Min. 4.466,33 kr. 

i alt

Min. 4.835,84 kr. 

i alt



Ekstraordinært tilkald (§§ 23 – 24) 

Arbejde udover de planlagte tjenester.

Ekstraordinær tjeneste i tilknytning til planlagt tjeneste:

”Det lille tillæg”: I tilslutning til planlagt tjeneste med mindre end 72 

timers varsel gives tillæg på 1.079,75 kr. pr. tjeneste, hvis der er tale om 

mere end 3 timer 

Ekstraordinære tilkald:

”Det store tillæg”: Uden for planlagt tjeneste gives tillæg på 

2.039,15 kr. pr. tjeneste, hvis den er fastsat med under 72 timers varsel

+ 12% af tillægget i pension  (en lidt lavere pensionssats end for den øvrige løn)









Tjek altid din lønseddel! 

For eksempel:

Løntrin - er det korrekt?

Får du de rigtige kvalifikationstillæg?

Får du de decentrale løntillæg (forhåndsaftale), du har krav på?

Er din overarbejdsbetaling korrekt?

Får du de varslingstillæg og ulempetillæg, du skal have?

Passer pensionsindbetalingerne?





• Almindeligt at få en klagesag

• I 2022 modtog Styrelsen for Patientklager (STPK) 5.852 nye klagesager vedr. læger

• Kun kritik i en mindre del af sagerne

• I ca. 82% af Disciplinærnævnssagerne blev der ikke udtalt kritik (den enkelte sundhedsperson)

• I ca. 70 % af Styrelsessagerne blev der ikke udtalt kritik (behandlingssted)



Find information og kontaktoplysninger på:

• www.læger.dk 

• Lægeforeningens medlemsapp

• Lægeforeningens tlf. 35 44 85 00

• Mail: dadl@dadl.dk

mailto:dadl@dadl.dk


Mulighed for hjælp i klage- og tilsynssager 

➢Hjælp fra en jurist (overblik over sagens materiale, og hvad man skal udtale sig om

➢Rådgivning fra en lægekollega fra Lægeansvarsudvalget

➢Advokatbistand (kun relevant i få sager) 

Generel juridisk rådgivning (telefonvagt)

➢Om diverse sundhedsretlige problemstillinger (fx tavshedspligt, videregivelse af oplysninger til 

politiet, underretninger, attester m.v.)  



FROKOST

Kom og besøg os på standene

Kl. 12.20 – 13.05



Dit lægeliv, del 2

Fokus på udvalgte vilkår



Agenda – Anden halvdel

Ferie

Sygdom

Arbejdsmiljø

Barsel





Ferie

Ferie med feriegodtgørelse 

Løntræk under ferieafvikling, men fortsat pensionsbidrag

I alt 6 ugers ferie

Sondre mellem 

de 5 ugers ferie (≈ ferieloven)

den 6. ferieuge 



De 5 ugers ferie

”Samtidighedsferie”

Optjenes: (2,08 dage pr. måned)

1. september til 30. august året efter (ferieåret)

Afholdes:

1. september til 31. december året efter (ferieafholdelsesperioden)

Udbetaling af feriepengene (i alt 12,95 %)

12,5 % via Feriekonto på borger.dk 

0,45 % via lønsedlen (”den særlige feriegodtgørelse”)



1. sep. 1. sep.1. sep. 1. sep.

31. dec. 31. dec. 31. dec.

25 dage (1)

25 dage (1)

25 dage (2)

25 dage (2)

25 dage(3)

25 dage (3)

De 5 ugers ferie

Optjening

Afholdelse



I alt 5 dage

Optjenes i kalenderåret

Afholdes fra den efterfølgende maj måned til april året efter

Udbetales over lønsedlen (2,5 %)

Den 6. ferieuge



Ferie – den 6. ferieuge

1. sep. 1. sep.1. sep. 1. sep.

31. dec. 31. dec. 31. dec.

25 dage (1)

25 dage (1)

25 dage (2)

25 dage (2)

25 dage(3)

25 dage (3)

1. maj 1. maj 1. maj 1. maj
5 dage 5 dage 5 dage



Placering af de 5 ugers ferie

Du har ret til:

Hovedferie: 3 sammenhængende uger over perioden mellem 

1. maj - 30. september (5 måneder)

Øvrig ferie: 2 uger i hele ferieafholdelsesperioden 

(1. september – 31. december året efter)

Derudover: Ret til at holde 4 ugers ferie i perioden fra 

1. september til 31. august året efter



Placering af ferien

Aftales som udgangspunkt mellem dig og din arbejdsgiver

Arbejdsgiver kan ensidigt bestemme, hvornår (optjent) ferie skal holdes

Hovedferien med 3 måneders varsel

Øvrig ferie med 1 måneds varsel

Kan fastlagt ferie ændres?

Som udgangspunkt nej

Fastlagt ferie kan IKKE ændres, medmindre helt særlige omstændigheder (force majeure)

Påbegyndt ferie kan ALDRIG annulleres

Medmindre konkret aftale



Ferie i almen praksis under jeres KBU

De samme ferie- og varslingsregler gælder i almen praksis som på 
sygehuset

Afholdelse aftales med tutorlægen (nærmeste leder)

Ferie som er optjent under sygehus-forløbet kan afholdes i almen 
praksis-forløbet inden for samme afholdelsesperiode.

Ferielukning i almen praksisklinikken



Sygdom i forbindelse med ferie?

Er sygdommen indtrådt før eller efter din ferie er startet?

Før ferien:

Meddele arbejdsgiver hurtigst muligt og før din ferie starter

Ret til at få annulleret den planlagte ferie og afholde på et senere 
tidspunkt

Under ferien:

Meddele din arbejdsgiver straks og på første sygedag

Lægeerklæring (friattest) for egen regning

Op til 5 karensdage, der ikke kan annulleres



Kort om ferie i øvrigt

Feriedage tæller som 7,4 timer pr. dag i normtimeregnskabet

Du bruger 5 feriedage pr. uges ferie

Ferie op til 4 uger kan som udgangspunkt hverken overføres eller 
udbetales

Undtagelse: Lovlige feriehindringer (sygdom, barsel m.m.)



Sygdom



Dine rettigheder ved sygdom

Sygdom er lovligt forfald

Ret til sædvanlig løn (inkl. tillæg)

Særlige vilkår for fratrådte læger

Minimum 6 måneders regional ansættelse (uddannelses- og uklassificerede
stillinger)

Sygdom indtrådt senest 9 måneder efter fratræden

Maksimalt 5 måneders løn (inkl. perioden på 12 måneder forud for sygdommens         
indtræden)

”10 % - reglen” (fravær i uddannelsen)
18 dage pr. ½ år 



Øvrigt ved sygdom

Hvordan og til hvem melder man sig syg?

Fraværspolitik

Opfølgning ved længerevarende sygdom 
Husk at orientere sekretariatet for lægelig videreuddannelse

Dokumentation for fraværet (friattest, varigheds-/mulighedserklæring)

Barnets 1. og 2. sygedag (under 18 år)



Et sundt og sikkert arbejdsmiljø



Beskyttelsen af dit arbejdsmiljø

Arbejdsgiver har ansvaret for et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø

Støj

Stråling/kemi

Ergonomi

Mangelfulde rum / arbejdsredskaber

Det psykiske arbejdsmiljø

Krænkende handlinger (mobning, chikane, sexisme)

Vold og trusler

Stor arbejdsmængde og tidspres

Natarbejde



Beskyttelsen af dit arbejdsmiljø

Arbejde og hviletid

Gravide / Ammende

Arbejdsskader

Arbejdsulykke

Erhvervssygdom



Beskyttelsen af dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisation

Politikker og retningslinjer på arbejdspladsen

Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant 

Arbejdstilsynet

Information og vejledninger

Hotline: 70 12 12 88

70 22 12 80 (krænkende handlinger)



Barsel



Barsel – hvad taler vi om?

Sondre mellem retten til:

Fravær

Barselsdagpenge

Løn



Retten til fravær

Mor: 8* uger før termin

i alt 42 uger efter fødsel (inden for barnets 1. år)

Far / Medmor: i alt 34 uger efter fødsel (inden for barnets 1. år)

Mulighed for forlængelse af fraværsretten efter fødsel

* Udvidet fraværsret i medfør af jeres overenskomst



Retten til barselsdagpenge 

I alt 52 ugers barselsdagpenge:

Mor: 4 uger før termin

24 uger efter fødsel

Far/Medmor: 24 uger efter fødsel

Af de 24 uger til hver forælder:

11 uger øremærket

13 uger kan overdrages til den anden forælder



Retten til barselsdagpenge (barselsloven)

FAR /

MEDMOR

2 uger

2 uger

9 uger

9 uger

13 uger

13 uger

Øremærket ØremærketKan overdrages 

4 uger



Retten til fuld løn under barsel

Udvidede rettigheder i medfør af jeres overenskomst

Mor: 8 uger før termin (udvider retten til fravær under graviditet)

14 + 6 (+ 6) uger inden for barnets 1. leveår

Far / medmor: 2 uger inden for de første 14 uger efter fødsel

7 (+ 6) uger inden for 46 uger efter fødsel 



Oversigt – løn under barsel

Fødsel/termin

Mor

Far/

medmor

8 uger 14 uger

7 (+ 6) uger

1 år

2 uger

6 (+6) uger

10 uger



Retten til løn under barsel

Sammenhængen mellem retten til fuld løn under barsel og 
barselsdagpenge 

I bruger af jeres barselsdagpenge, mens I får fuld løn under barsel via 
jeres arbejdsgiver

Obs på fordeling af barselsdagpenge mellem forældrene



Særligt om løn under barsel for nyuddannede og fratrådte læger

Nyuddannede og inden start i KBU

Op til 14 uger med (grund)løn 

Tidligst måneden efter du har bestået embedseksamen

Fratrådt læge

Mindst 6 måneders regional ansættelse 
(uddannelses- og uklassificerede stillinger)

Termin senest 9 måneder efter fratræden



Hvor er der hjælp at hente?

Din tillidsrepræsentant

Også når du er ude i almen praksis

Find din TR på MinSide

Yngre Lægers sekretariat

Tlf. 3544 8500 / yl@dadl.dk

Lægeforeningens sekretariat

Klager/Tilsyn/Lægeansvar

Socialrådgiver 

Tlf. 3544 8107

mailto:yl@dadl.dk


Hvad kan Yngre Læger gøre for mig?

Medlemstilbud



Hvorfor være medlem?

Hvad er forskellen på at være 
medlem og ikke-medlem?

Hvorfor være medlem, når jeg 
skal i præ-KBU? – eller forske
lige efter universitet?

Kan jeg ikke vente med at 
melde mig ind, til jeg får brug 
for jeres ekspertise?



Tag på kursus med Yngre Læger

Udpluk af kurser i den kommende tid

Kick off – introduktion til Yngre Læger og dit nye lægeliv
24. januar i København
25. januar i Odense
30. januar i Aarhus

Ambassadørdag – Fælles beslutningstagning, del 1
23. marts 2023
26. april 2023
6. juni 2023

Ambassadørdag – Fælles beslutningstagning, del 2
14. september 2023
24. oktober 2023

TR-uddannelse i to moduler
13 uddannelsesforløb i 2023



Du kan blive ambassadør i metoden fælles beslutningstagning

Kursusdatoer og tilmelding på: www.patientforløb.dk



Andre varer på hylderne

Aktiviteter, der kan rekvireres og skræddersys efter behov:

Kend din løn – arrangeres regionalt 

Styrk dit Yngre Lægeråd

Viden om videreuddannelsen

Skemalægning

Pressehåndtering

Karriereveje og profilering

Hvordan optimerer jeg min vejledning

Barselscafe

Workshops om arbejdsmiljø

Tjek flere aktiviteter på www.yl.dk under Aktiviteter

http://www.yl.dk/


Dette tilbyder Yngre 

Læger også

Adgang til erhvervspsykolog

Juridisk rådgivning

Bistand i person- og uddannelsessager  

Bistand i patientklager

Bistand ved arbejdsmiljøproblemer



Mere endnu…

– medlemsfordele i samarbejde med Lægeforeningen

Gratis lægeansvarsforsikring fra indmeldelsestidspunktet

Gratis tilsendt Ugeskrift for Læger

Økonomiske medlemsrabatter



Meld dig ind – I har den 20. januar modtaget mail fra Yngre Læger og 
Lægeforeningen (kun dem som ikke allerede har meldt sig ind)

Kære 

Vi glæder os til at se dig til Kick off lige om lidt. 

Som yngre læge er der mange fordele ved at være medlem af Lægeforeningen og Yngre Læger, blandt andet:  

• Rådgivning, hjælp og vejledning om dit arbejdsliv og karriere

• Gode medlemsrabatter, gratis kurser og kompetenceudvikling

• Gratis lægeansvarsforsikring

• Ugeskrift for Læger og nyhedsbrev

• Fagligt fællesskab med 35.000 andre læger

Når du melder dig ind i Lægeforeningen, bliver du samtidig medlem af Yngre Læger, som er din 
forhandlingsberettigede forening. 

Meld dig ind
Vi har gjort det nemt for dig og forudfyldt formularen med dine oplysninger - klik her for at melde dig ind

https://sldmappdkhos003.dadl.dk/$RegisterLinkForExistingUser$


STORT TILLYKKE!


