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Referat Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 10. januar 2019 kl. 9.00 – 16.00 på The Mayor, 
Aarhus  
 
Fra bestyrelsen deltog: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Sofie 
Hjortø, Jesper Brink Svendsen, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis. 
 
Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Janne Vinderslev, Henrik Winther, 
Sidse N. Jacobsen, Rikke Schielder og Pia Eriksen Ahlers. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af mødeleder 
2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 
Grønne punkter, dvs. punkter der er godkendte, medmindre der under pkt. 3 besluttes andet 
3. Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 
3a.   Indstilling af medlem til medlemsstrategisk udvalg 
3b.   Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 
 
Gule punkter, dvs. punkter, hvor der alene er en kort orientering og debat 
4. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 17. januar 2019  
5. Orientering fra udvalg 
 
Overenskomstområdet 
6. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
7. Status på femårsreglen 
 
Generelle punkter 
8. Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 
9. Beslutninger på baggrund af gårsdagens drøftelser på internatmødet 
10. Evaluering af den fælles bestyrelsesdag den 31. oktober 2018  
11. Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser 
12. Opfølgning på Yngre Lægers vedtægtsændringer jf. repræsentantskabsmødet i november 
13. Folkemøde 2019 
14. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
15. Videreudvikling af app til belastningsopgørelse 
Ekstra punkt: Indstilling af repræsentant til Lægeforeningens CPME-delegation 
 
Kommunikationsområdet 
16. Status på kommunikation 
17. Kommunikationsmæssig opfølgning  
 
18. Eventuelt 
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Ad pkt. 1: Valg af mødeleder  
Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 

 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt 
 

 
Ad pkt. 3: Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 
Ida Wieborg von Rosen (Region Syddanmark) skal genudpeges for en ny toårig periode pr. den 16. januar 
2019. 
Ida er interesseret i at fortsætte i udvalget og har udvalgsformandens godkendelse til at fortsætte i udval-
get. 
 
Indstillingen har været forelagt bestyrelsen til orientering på Lægedebatten, og da der har været opbakning 
hertil, vil Ida fortsætte i udvalget de næste 2 år. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 3 a: Indstilling af medlem til medlemsstrategisk udvalg 
Fra formandskabet i Region Nordjylland er der modtaget en indstilling af Vinni Faber Rasmussen til Medlems-
strategisk Udvalg. 
 
Indstillingen har været forelagt bestyrelsen til godkendelse på Lægedebatten, og da der har været opbak-
ning hertil, vil Vinni Faber Rasmussen blive udpeget som medlem af medlemsstrategisk udvalg. 
 
Bestyrelsen drøftede kort udvalget - og orienteringen til efterretning. 
 

 

Ad pkt. 3b: Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 
Fra formandskabet i Region Nordjylland er der modtaget en indstilling af Steinar Mikal Sandberg til 
Almen Praksisudvalget, idet Anne Balle Larsen bliver speciallæge 1. marts 2019 og overgår til PLO. 
 
Indstillingen har været forelagt bestyrelsen til godkendelse på Lægedebatten og da der har været opbakning 
hertil, vil, vil Steinar Mikal Sandberg blive udpeget som medlem af Almen Praksisudvalget. 
 
 

Ad pkt. 4: Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 17. januar 2019 
Der var ikke modtaget dagsordensmateriale til møde. 
 
 

Ad pkt. 5: 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 hans deltagelse i en kon-
ference i Region Syd om Supervision og uddannelse for AP-læger den 22. januar. 
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Den 1-2. marts afholder Region Syddanmark et rekrutterings-internat for AP-læger, hvor også Kim deltager. 
Udvalget er desuden blevet kontaktet af ’Landsby-søger-læge’- projekt, der søger cases. 
 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard blandt andet om deltagelse i en pa-
neldebat i Region Syd om Supervision og uddannelse for AP-læger den 22. januar.Den 1-2. marts af-
holder Region Syddanmark et rekrutterings-internat for AP-læger i samarbejde med Yngre Læger, 
hvor også Kim deltager. Udvalget er desuden blevet kontaktet af Blu vedr. ’Landsby-søger-læge’- pro-
jekt, der søger cases. 

 

• Intet nyt fra Medlemsstrategisk Udvalg  

 
•  Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Schou kort om hendes arbejde som ny formand for 

udvalget. 
 

• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sørnderskov fra udvalget seneste møde, hvor der 
blev fulgt op på blandt andet udvalgets UKYL-handleplan, de kommende Lægestudier i henholdsvis 
Esbjerg og Køge, samt arbejdet med planlægningen af en UKYL-dag. Udfordringer i relation til uddan-
nelse- og supervisionsforhold i Psykiatri i region Øst. 
Derudover havde udvalget besøg af Jonas Olsen med et oplæg om statik i relation til KBU-forløb  

 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om udvalgets kommende møde, hvor der blandt andet vil 
blive arbejdet med GYLs igangværende aktiviteter om brætspil, posters etc., samt forberedelsen af 
bemandingen af de kommende Kick-off kurser 

 
 

Ad pkt. 6: Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
Fra Forhandlingsdelegationen orienterede Anders Krog Vistisen, Helga Schultz og Wendy Schou om aktuelle 
emner, herunder blandt andet: 

• Udvalgets arbejdsmetodik 

• Forberedelsen af OK21 

• De igangværende forhandlinger med PLO 

• OK udfordringer i relation til Yngre lægers arbejde på Gift-linjen på Bispebjerg 

• OK-forhandlinger hos Kræftens bekæmpelse 

• Afslutning af den lange sag på afdeling A på OUH 

• En kommende voldgiftsag, der er berammet til 5.apil 

• AC-samarbejdet 
 
 
Ad pkt. 7: Status på femårsreglen 
I en række konkrete tilfælde har hospitaler forsøgt at ansætte afdelingslæger i stillinger, hvor opgaverne gør, 
at der efter YL og FAS’s opfattelse, burde være besat af en overlæge. 
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Yngre Læger har i øvrigt henvendt sig til Folketingets ombudsmand, idet man er af den opfattelse, at 5-årsreg-
len strider mod god forvaltningsskik når anciennitet bruges som eneste begrundelse for vurdering af eg-
nethed til ansættelse i en overlægestilling. 
 
YL og FAS har i fællesskab overvåget udviklingen i ansættelsen af overlæger med mindre end 5 års anciennitet 
som afdelingslæger; heraf fremgår det, at der er sket en opbremsning af disse. 
 
Yngre Læger var den 20. december 2018 inviteret til møde i Danske Regioner vedrørende håndteringen af 5-
års reglen. Helga Schultz og Lars Mathiesen gav en kort orientering om drøftelserne på mødet. 
 
Sagen vil i øvrigt blive drøftet med FAS på næste AC-udvalgsmøde den 21. januar 2019. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede den videre strategi frem mod OK21. 
 
 
Ad pkt. 8: Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 
På seneste bestyrelsesmøde den 6. december 2018 konstituerede bestyrelsen sig. Der udestår stadig enkelte 
poster, der afventer næste møde i Lægeforeningen. 
 
Bestyrelsen korrigerede enkelte fejl og tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad pkt. 9: Beslutninger på baggrund af gårsdagens drøftelser på internatmødet 
På baggrund af de drøftelser, der pågik på bestyrelsesinternatet den 8. – 9. januar, blev der samlet op på en 
række beslutninger, herunder blandt andet at sekretariatet vil komme med et udspil omkring hvorledes der 
skal arbejdes videre med prioritering, Ledelse og Lægedækning. 
 
 
Ad pkt. 10: Evaluering af den fælles bestyrelsesdag den 31. oktober 2018 
På baggrund af den udarbejdede sammenfatning fra Implement evaluerede bestyrelsen den fælles bestyrel-
sesdag den 31. oktober 2018, og drøftede det videre forløb. 
 
 
Ad pkt. 11: Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser 
Der er pt. to ledige poster som undervisere ved Yngre Lægers TR-kurser. Sekretariatet har modtaget 6 
ansøgninger til de ledige poster. 
Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede - set i lyset af de mange TR-kurser - at udpege 3 
undervisere - som lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser. 
 
 
Pkt. 12: Opfølgning på Yngre Lægers vedtægtsændringer jævnfør repræsentantskabsmødet i 
november 
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På repræsentantskabsmødet i november 2018 indstillede Yngre Lægers bestyrelse til repræsentantskabet, at 
foreningens vedtægter ændres på en række punkter. På baggrund heraf besluttede repræsentantskabet, at 
den nedsatte arbejdsgruppe til gennemgang af Yngre Lægers vedtægter Arbejdsgruppen frem til næste re-
præsentantskabsmøde skal arbejde videre med de to sæt standardvedtægter til Yngre Lægerådene i regio-
nerne og ved institutionerne, samt fortsætte drøftelserne omkring eventuelt behov for ændring af valgproce-
dure. 
 
Advokat Jacob Goldschmidt har på baggrund heraf udarbejdet et notat med sine anbefalinger 
til bestyrelsen af den videre håndtering af vedtægtsforslaget. Lars Mathiesen gennemgik notatet, og bestyrel-
sen tilsluttede sig Jacob Goldschmidts notat.  
Bestyrelsen besluttede endvidere at lade arbejdsgruppen genoptage arbejdet med færdiggørelse af udkastet 
til de 2 sæt standardvedtægter for henholdsvis Yngre Lægerådene ved regionerne og institutionerne, således 
punktet kan fremsættes til vedtagelse på forårets repræsentantskabsmøde. 
 
Afslutningsvis gennemgik og kommenterede bestyrelsen de 2 udkast til standardvedtægter for henholdsvis 
Yngre Lægerådene ved regionerne og institutionerne. 
 
 
Ad pkt. 13: Folkemøde 2019 
Yngre Læger deltager i år for syvende år i træk på folkemødet på Bornholm. 
De sidste fire år har både Formand og næstformand deltaget. 
Folkemødet finder i 2019 sted den 13.-16. juni i Allinge. Som de øvrige år har vi henlagt vores debatmøder 
til AC-Huset – vi har valgt den udendørs scene. 
 
Der arbejdes med 2 egne arrangementer (’Hvorfor begår din læge fejl?’ og ’Er Supersygehusene så super?’)  
men qua den aktuelle politiske situation har det endnu ikke været muligt at få inviteret deltagere til arrange-
menterne. Der er en del uafklarede forhold. 
 
Bestyrelsen drøftede udkastet til de planlagte arrangementer, og besluttede - i lighed med de tidligere år – 
at det vil være formand og næstformand, der deltager i årets Folkemøde. 
 
 
Ad pkt. 14: Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
Helga Schultz orienterede om den foreløbige dagsorden til det kommende repræsentantskabsmøde og besty-
relsen drøftede indholdet i og afviklingen af dagsordenen, mulige emner til aftenens sociale arrangement. 
Derudover blev det besluttet, at YLB-mødet den 7. april starter klokken 20. 
 
 
Ad pkt. 15: Videreudvikling af app til belastningsopgørelse 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der indført en belastningsgrænse på 13 timer for 
aftennattevagter og en grænse på maksimalt ¾ af tiden i tidsrummet 20-08. Yngre Læger besluttede på 
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baggrund heraf at udvikle en app, der skulle gøre det nemmere at gennemføre belastningsopgørelser, for at 
bistå processen med at kontrollere om de nye bestemmelser bliver overholdt. 
Yngre Læger indgik et samarbejde med Silkeborg Data (SD), og app’en blev taget i brug i begyndelsen af 2016. 
I foråret 2018 bad Yngre Læger sin advokat om en vurdering af app’en set i lyset af GDPR. Det blev her vurde-
ret, at der var problemer knyttet til det forhold, at brugerne i vid udstrækning bruger deres autorisations-ID 
som brugernavn. 
 
På den baggrund har Yngre Læger været i dialog med SD om en videreudvikling af app’en, for at sikre compli-
ance i forhold til GDPR. Prisen herfor vurderes dog uforholdsmæssig høj, og skønnes ikke at stå mål med ge-
vinsten.  
 
Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede, at afvise tilbuddet om videreudvikling, og lukke den eksiste-
rende løsning og slette gamle data, samt at arbejde videre med at undersøge muligheden for at udarbejde en 
anden GDPR compliant løsning. 
 
 
Ekstra punkt: Indstilling af repræsentant til Lægeforeningens CPME-delegation 
Punktet er udsat fra YLB-mødet den 6. december 2018 
 
Yngre Læger har fra Lægeforeningen modtaget information om, at Lægeforeningens bestyrelse på deres 
møde den 25. september 2018 har valgt at nedlægge Lægeforeningens Internationale Udvalg med udgangen 
af 2018.  
Lægeforeningens bestyrelsen godkendte samtidig et kommissorium for Lægeforeningens CPME-delegation. 
 
I overensstemmelse med punkt 5 i kommissoriet har Lægeforeningen anmodet: 

- YL om at indstille 1 repræsentant  
- FAS om at indstille 1 repræsentant  

- PLO om at indstille 1 repræsentant 
 
til at deltage i den nye CPME-delegation. 
 
Lægeforeningen vil herefter udsende forslag til CPME-delegation med de indstillede medlemmer til Lægefor-
eningens bestyrelse til formel godkendelse, således at den nye CPME-delegation kan påbegynde sit arbejde 
pr. 1. januar 2019.  
Denne post besættes vanligvis af formanden, hvorfor Helga Schultz indstilles som Yngre Lægers repræsen-
tant til Lægeforeningens CPME-delegation. 

 
 
Ad pkt. 16: Status på kommunikation 
Helga Schultz gav en kort status på kommunikationsområdet i perioden fra den 29. november – 19. december 

2018, og her er det blandt andet i forbindelse med følgende emner, at Yngre Læger har været i medierne: 

• Ulighed i sundhed 

• Formandsskifte 

• Akutklinikker 
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• Besparelser 

• Finanslov 

• Arbejdsmiljø 

• Svendborgsagen 

• Sundhedsplatformen 

• Tvang 
 
Til medlemmerne: 

• Nyheder på yl.dk 
o Invitation til reception i anledning af formandsskiftet 
o Finanslov svigter sundheden. Udtalelse fra Helga Schultz 
o Løn som praksisamanuensis (fase 2 og 3) 
o Arbejdsmiljøprisen 2019 
o Konstituering i Yngre Lægers bestyrelse 
o Vagt nytårsaften ved fratræden 

• Nyhedsbreve 
o Yngre Læge-nyt: 

▪ Ny formand og ny bestyrelse, Kontingentet stiger, 858.000 kr. til yngre læger på Syge-
hus Lillebælt 

▪ Julehilsen fra formanden 
o TR-nyt: 

▪ Bliv underviser på TR-kurserne, FTR for afdelingslæger, Nyt grundbeløb, Temadag for 
læger uddannet i udlandet 

 
 
Ad pkt. 17: Kommunikationsmæssig opfølgning 
På baggrund af nærværende møde vil der ikke være behov for kommunikationsmæssig opfølgning. Det blev 
endvidere drøftet hvorledes, der skal følges op overfor repræsentantskabsmødet, og på sigt vil der ligeledes 
skulle kommunikeres om, hvilke muligheder, der eksisterer for bistand til vagtopgørelse. 
 
 
Ad pkt. 18: Eventuelt 

• Cæcilie Trier Sønderskov spurgte til lokationerne for YLB-internaternes afholdelse. Lars Mathiesen 
foreslog YLB-internaterne fremadrettet placeres udenfor Sjælland, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. 

• Lars Mathiesen oplyste, at der stadig ikke er fundet kandidater til den ledige post i Lægernes Pension 

• Kim Agerholm Brogaard efterlyste assistance til pressehåndtering og præsentationsteknik 
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