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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde (video) den 23. marts 2020  
 
Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Christina Frøslev-Friis 
(til og med punkt 17), Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Neergaard Pedersen.  
 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Pia Eriksen Ahlers, Anne Mejer 
og Sidse Nexmand Jacobsen (under pkt. 15). 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af og genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget 

4. Genudpegning af medlem til Almen Praksisudvalget 

5. Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

6. Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget 

7. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Sjælland 

8. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

9. Ny dato for YLB-mødet i september 2020 

10. OK21 – dit lægeliv – din fremtid 

11. Forberedelse af mødet mellem YLR-F og YLB den 23. marts 2020  

12. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020  

13. Udkast til revideret honoreringsmodel for de regionale Yngre Lægerådsformandskaber 

14. Strategi for håndtering af udfordringer for speciallæger frem mod OK21 

15. Segmenteret medlemskommunikation  

16. Fokus på speciallæger i Yngre Læger 

17. Yngre Lægers pejlemærker for fremtidens lægelige videreuddannelse 

18. Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2019 
 
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 og genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget  
Formandskabet i Region Sydjylland indstiller Kristina Fruerlund Rasmussen som nyt medlem af 
Uddannelsesudvalget i stedet for Ellen Risom, der falder for funktionstiden. Formanden for udvalget har 
godkendt indstillingen.  
 
Endvidere skal Anne Ramlov pr. den 26. februar 2020 genudpeges for en ny periode. 
Cæcilie Trier Sønderskov gjorde opmærksom på, at der mangler medlemmer til udvalget fra Region Syd – og 
opfordrede til, at der blev efterlyst en sådan. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og idet der ikke er kommet bemærkning til 
ovennævnte, vil Kristina blive nyt medlem af udvalget og Anne fortsætte i udvalget til foråret 2020. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 4 Genudpegning af medlem til Almen Praksisudvalget  
Mia Kamp Jensen fra Region Midtjylland skal genudpeges for en ny toårig som medlem af Almen 
Praksisudvalget. 
Både det regionale formandskab og formanden for udvalget støtter op om genudpegningen. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke har været kommentarer 
hertil, vil Mia fortsætte som medlem af udvalget. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 5 Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget  
Karin Kæreby Pedersen fra Region Hovedstaden skal genudpeges for en ny toårig som medlem af 
Arbejdsmiljøudvalget. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke har været kommentarer 
hertil, vil Karin fortsætte som medlem af udvalget. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 6 Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget  
Niwar Faisal Mohamad fra Region Midtjylland skal genudpeges for en ny toårig periode som medlem af 
Overenskomstudvalget. 
 
Både det regionale formandskab og formanden for udvalget støtter op om genudpegningen. 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og idet der ikke har været indvendinger 
hertil, vil Niwar fortsætte som medlem af udvalget. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 7 Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Sjælland  
Mathias Secher Appel Møllehave (R) og Sandra Tonning (S) er rykket fra Region Sjælland til Region 
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Hovedstaden, og i stedet er Jean Perit Strandlod og Marie Møller valgt som nye suppleanter. 
 
I samme forbindelse rykker Zerin Khalaf fra suppleant til repræsentant.  
 
Stine Madsen-Østerbye rykkes ligeledes fra suppleant til repræsentant, idet Bjarne Skjødt Hjaltalin (R) 
skifter delforening fra YL til FAS.  
De nye repræsentanter vil blive inviteret til Lægemødet. 
Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
 
Repræsentantskabet i Region Sjælland ser herefter således ud: 

R  Jonas Olsen 

R  Nikolaj Bolsing Bak 

R  Jesper Rydberg 

R  Kasper Smidt Gasbjerg 

R  Jens Birk Andersen 

R  Emilie Thorup 

R  Zerin Khalaf 

R  Stine Madsen-Østerbye 

 S Jean Perit Stranlod 

 S Marie Møller 

 S   
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 8 Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjylland  
Susanne Scheppan (R) skifter delforening fra YL til FAS og udtræder dermed af repræsentantskabet. 
Christine Kroer Nielsen overgår i den forbindelse fra suppleant til repræsentant, og hun vil blive inviteret til 
Lægemødet snarest muligt.  
Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
 
Repræsentantskabet i Region Midtjylland ser herefter således ud: 
 

R  Gitte Anna Madsen 

R  Line Agger Kolstrup 

R  Morten Krogh Christiansen 

R   Eske Roth 

R   Tue Kruse Rasmussen 

R  Therese Simonsen Straarup 

R  Britta Ørnfelt Lund 

R  Christine Cramer 

R  Sara Mathilde Radl Hensel 

R   Anne Ramlov 

R   Andreas Brandt Gormsen 

R  Kasper Staghøj Sinding 

R  Lise Langeland Larsen 

R  Ann Abkjær Kristensen 



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2019 - 6929 / 2561997 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 

 
 
 
    
                                                                                                                            
    
 

4 
 

R   Niwar Faisal Mohamad 

R  Morten Lanng Aaboe 

R  Kirsten Skipper-Mortensen 

R   Astrid Duus Mikkelsen 

R  Christine Kroer Nielsen 

 S Christian Kraef 

 S Mads Lamm Larsen 

 S Inge Merete Pedersen 

 S Nina Schram Gregersen 

 S Andreas Steenholt Niklassen 

 S Michael Sahlholdt Høeg 

 S   
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 9 Ny dato for YLB-mødet i september 2020  
Da der desværre har været behov for at flytte YLB-mødet den 22. september 2020, har der været fremsendt 
en Doodle, og på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet her, foreslås mødet flyttet til den 1. 
oktober 2020. 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at datoen for YLB-mødet i september flyttes fra den 22. september til den 1. 
oktober 2020. 
 
 
Pkt. 10 OK21 - dit lægeliv - din fremtid  
Klaus Mathiesen gav en kort orientering om de kommende OK21 forhandlinger, hvor startskuddet gik på 
repræsentantskabsmødet i efteråret 2019. 
 
I starten af 2020 har der været medlemsmøder om OK21 i alle regioner og i staten. Medlemmerne har 
ligeledes haft mulighed for at komme med kommentarer til kravsindsamling på yl.dk/OK21.  
På blandt andet den baggrund er bestyrelsens kravs-katalog til OK21 udarbejdet. Næste step er, at 
repræsentantskabet skal prioritere mellem kravene og tage stilling til, hvilke krav Yngre Læger skal bringe 
til forhandlingsbordet. 
 
Processen for forløbet er, at Yngre Lægers repræsentantskab skal vedtage kravene på det førstkommende 
repræsentantskabsmøde. Herefter sendes kravene til Akademikerne hvorefter Forhandlingsudvalget for den 
offentlige sektor, hvor Yngre Lægers formand Helga Schultz repræsenterer lægerne, arbejder videre med de 
forskellige krav og udarbejder en fælles samlet forhandlingsaftale og -oplæg for OK21. Oplægget sendes til 
medlemsorganisationerne i oktober 2020, og det her skal Yngre Læger tage endelig stilling til, hvorvidt man 
vil tilslutte sig AC forhandlingsaftalen for OK21-forhandlingerne. 
 
Der vil løbende blive informeret via såvel nyhedsbreve, som sociale medier og det hele samlet på 
yl.dk/OK21. 
Det blev kort drøftet, hvorledes den aktuelle Corona-virus situation, vil kunne får indflydelse på den lagte 
OK21 tidsplan; dette vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være tilfældet. 
 
Bestyrelsen godkende det udarbejdede kravs-katalog. 
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Pkt. 11 Forberedelse af mødet mellem YLR-F og YLB den 23. marts 2020  
Helga Schultz gennemgik den reviderede dagsorden til – og afviklingen af - videomødet YLB & YLR-
formændene senere på dagen. 
 
Pkt. 12 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020  
Bestyrelsen har besluttet, qua den aktuelle Corona - virus situation at udskyde det planlagte 
repræsentantskabsmøde den 23. april til (foreløbig) den 19. juni. 
Den 19. juni vil blive datoen for såvel Yngre Lægers repræsentantskabsmøde – og Lægemødet. Dette 
betyder, at Yngre Lægers repræsentantskabsmøde blive afholdt fra kl. 9:30 til kl. 12:00 – og Lægemødet fra 
13:00 til 18. 
Qua det tidsmæssige afkortede møde, vil det blive foreslået, at det udelukkende er de vedtægtsbestemte 
punkter, der vil blive dagsordenssat. Det vil sige forberedelse af Lægemødet, godkendelse af Yngre Lægers 
regnskab, vedtagelse af OK 21 krav, samt valg af nyt medlem til Yngre Lægers bestyrelse. 
 
Pkt. 13 Udkast til revideret honoreringsmodel for de regionale Yngre Lægerådsformandskaber  
På baggrund af en samlet henvendelse fra de regionale Yngre Lægerådsformænd efter 
repræsentantskabsmødet i april 2019 blev det foreslået, at der atter en gang blev gjort en indsats for at få 
sat gang i en sådan proces.  
Qua denne henvendelse blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle 5 regioner, 
Staten, samt sekretariatet med det formål at forberede et forslag til en model for honorering til 
præsentation og drøftelse på det kommende repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsen drøftede kort det, af den nedsatte arbejdsgruppe, udarbejdede udkast til den reviderede 
honoreringsmodel for de regionale Yngre Lægerådsformandskaber, og besluttede at modellen vil blive 
gennemskrevet og igen drøftet på et kommende YLB-møde. 
 
 
Pkt. 14 Strategi for håndtering af udfordringer for speciallæger frem mod OK21  
Regionerne har med ’5-årsreglen’ introduceret krav om dispensation til speciallæger, der skal ansættes i 
overlægestillinger, hvis de har mindre end 5 års anciennitet som speciallæge. Til trods for at Danske 
Regioner med deres vejledning understreger, at stillinger fortsat skal besættes på baggrund af de konkrete 
kvalifikationer og kompetencer, så kan de konstateres at den praktiske håndtering og administration mange 
steder efterlader et indtryk af, at ’5-årsreglen’ er ufravigelig. 
Yngre Læger følger udviklingen i antallet af overlægestillinger og afdelingslæger nøje. 
 
Yngre Læger ønsker at ’5-årsreglen’ for ansættelse i overlægestillinger fjernes. Temaet indgår i 
forberedelserne til OK21, men bør suppleres med en række tiltag.  
 
Der er er udarbejdet en strategi for at ændre den aktuelle praksis.  
Klaus Matthiesen gennemgik den skitserede strategi og bestyrelsen drøftede og godkendte de skitserede 
forslag til strategi for at ændre den aktuelle praksis omkring speciallægers ansættelse i overlægestillinger. 
Drøftelserne vil fortsætte i regi af Forhandlingsdelegationen. 
 
 
Pkt. 15 Segmenteret medlemskommunikation  
På bestyrelsesmødet den 16. januar 2020 havde bestyrelsen en drøftelse af kommunikation til målgrupperne 
indenfor almen praksis-området og speciallæger, særligt med fokus på Yngre Læge-nyt.  
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Sekretariatet har på den baggrund undersøgt, hvad der kendetegner disse målgrupper, hvad, der aktuelt 
arbejdes med i relation til disse, samt hvorledes den kommunikative indsats kan udbygges. I forhold til 
lægerne i almen medicin er Almen Praksisudvalget blevet hørt og taget med på råd. 
 
For at imødegå målgruppens oplevede behov for information arbejdes der på at forbedre området på yl.dk.  
Det anbefales endvidere, at kommunikationen til læger i almen praksis i fase 2 og 3 øges - særligt i især 
Yngre Læge-nyt.  
 
Speciallæger udgør ligeledes en særlig stor gruppe af Yngre Lægers medlemmer, og i arbejdsmiljøprojektet 
arbejdes derpå at udarbejde rapporter – men generelt er der behov for mere viden om denne gruppe, 
hvorfor det foreslås, at der iværksættes tiltag for at få tilvejebragt mere indsigt i, hvad der kendetegner 
speciallægerne.  
Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede, at sekretariatet skal arbejde videre med segmenteret 
kommunikation med fokus på læger indenfor almen praksis-området og speciallægerne.  
 
 
Pkt. 16 Fokus på speciallæger i Yngre Læger  
YLB drøftede ligeledes på bestyrelsesmødet i januar 2020 Yngre Lægers indsats for og tilbud til afdelings- og 
speciallæger.  
 
Speciallægerne er en voksende gruppe af medlemmer i Yngre Læger, bl.a. som følge af øget 
uddannelseskapacitet i kombination med regionernes opbremsning i opslag af nye overlægestillinger 
(femårsreglen).  
Yngre Læger har allerede særskilt fokus på speciallægerne/afdelingslægerne som en betydningsfuld 
medlemsgruppe, men det er vigtigt at der fortsat fokusere på udvikling af dette fokus, blandt andet ved 
indsamling af ny målrettet viden om speciallægers behov og ønsker til   
Yngre Læger. 
 
Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet to forslag til projektmodeller for dette arbejde.  
 
Bestyrelsen drøftede sagen, og de to overordnede forslag til projektmodeller og besluttede at arbejde videre 
med den skitserede projektmodel A.  
Dog må det forventes, at den skitserede tidsplan kan blive påvirket af den aktuelle Corona virus situation. 
 
Pkt. 17 Yngre Lægers pejlemærker for fremtidens lægelige videreuddannelse  
Bestyrelsen besluttede i foråret 2019, at Yngre Læger i forbindelse med en eventuel revision af den lægelige 
videreuddannelse skulle igangsætte interne drøftelser og overvejelser om emnet for at være forberedte på 
de drøftelser, der eventuelt måtte komme.  
 
Da Sundhedsstyrelsen på det seneste møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse tilkendegav, at 
det forventes, at ministeriet inden for den kommende tid vil sætte arbejdet i gang med at se på eventuelle 
ændringer i den lægelige videreuddannelse, har Yngre Læger nu taget initiativ til at igangsætte et sådant 
arbejde, dog med forbehold for hvad den aktuelle Corona-situation har af konsekvenser også for dette 
arbejde. Det nationale råd har udpeget 4 temaer, der vil blive arbejdet videre med. 
 
Yngre Læger har drøftet emnet siden sommeren 2019, og på det seneste repræsentantskabsmøde i 
november 2019 drøftede repræsentanterne hvilket fokus Yngre Læger fremadrettet burde have.  
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Cæcilie Trier Sønderskov gennemgik processen og Uddannelsesudvalgets arbejde i relation hertil, og 
gennemgik de 9 pejlemærker, som Yngre Læger har udpeget som de områder, der skal fokuseres på de 
kommende drøftelser af en ny videreuddannelse. 
 
Bestyrelsen drøftede – og godkendte – udkastet til Yngre Lægers 9 pejlemærker for fremtidens lægelige 
videreuddannelse. 
 
 
Pkt. 18 Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2019  
Lars Mathiesen gennemgik årsregnskabet for 2019, og bestyrelsen godkendte årsregnskabet, 
revisionsprotokollatet, samt regnskabserklæringen. Bestyrelsen vil underskrive regnskabet digitalt 
umiddelbart efter mødets afslutning 
 
 
Eventuelt 

 Christina Frøslev-Friis opfordrede til, at fordelingen af Kick-off kurser og kandidatfester blev drøftet 
og fordelt snarest - via debatten 

 Helga Schultz foreslog, at det planlagte bestyrelsesmøde den 22. april blev fastholdt til kl. 17 – 19 

 Lars Mathiesen oplyste, at det forventes, at de sidste detaljer i relation til forberedelsen af Yngre 
Lægers repræsentantskabsmøde de 19. juni vil kunne ske den på det planlagte YLB-møde den 16. 
juni, således at der ikke vil være behov for et ekstra YLB-mødet den 18. juni 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


