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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 16. september 2020 i Domus Medica 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Christina Frøslev-Friis, Jesper Brink 

Svendsen, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard, Christina Neergaard Pedersen og Jo-

nas Olsen. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Sidse Nexman-Jacob-

sen, Rikke Schielder og Pia Eriksen Ahlers. 
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5. Udpegning af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 

6. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

7. Indsupplering af medlem til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 
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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 Lægeforeningens klimaarbejdsgruppe 

Yngre Læger skal indstille et medlem til Lægeforeningens klimaarbejdsgruppe.  

 

Det er foreslået at indstille Anna Inger Roe Rasmussen fra Yngre Lægers repræsentantskab og Læ-

ger for Klimaet, som Yngre Lægers repræsentant i Lægeforeningens arbejdsgruppe. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og da der er bred 

enig om at støtte op om indstillingen af Anna Inger Roe Rasmussen, vil hun blive indstillet som 

Yngre Lægers repræsentant i arbejdsgruppen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4  Principper for udpegninger af Yngre Læger medlemmer til Lægeforeningens re-

præsentantskab  

Yngre Lægers repræsentantskab har senest på mødet i november 2010 drøftet udpegningen af 

yngre læger til Lægeforeningens repræsentantskab som stemmeberettigede medlem til Lægemø-

det. Dette skal drøftes igen på efterårets repræsentantskabsmøde. 

 

På mødet i 2010 tiltrådte Yngre Lægers repræsentantskab en metode (kaldet A). I Overlægefor-

eningen arbejdes der efter en anden model - B. 

 

Den store forskel på metode A og B er, at metode A kan give overrepræsentation af en re-

gion/valgkreds, hvis de har mange medlemmer af bestyrelsen, mens metode B fordeler de stem-

meberettigede pladser forholdsmæssigt, dog med sikring af repræsentation med stemmeret til alle 

regioner/valgkredse. 

 

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at udskyde denne drøftelse til efter der er taget beslut-

ning om en eventuel fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen.  

 

 

Pkt. 5 Udpegning af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 

Da Hanna Elisabeth Johanssons funktionstid som YL-medlem af Etisk Udvalg i Lægeforeningen ud-

løb den 1. september 2020, skal Yngre Læger udpege et nyt medlem for perioden 2020-2023 (gen-

valg 2023-2026) til udvalget.  
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Bestyrelsen besluttede, at rette henvendelse til de regionale formandskaber om forslag til en ny 

YL-repræsentant til Etisk Udvalg. 

 

 

Pkt. 6 Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Ho-

vedstaden 

På seneste møde i Yngre Læger i Region Hovedstaden blev Jonas Olsen valgt som suppleant, da 

Stine Scott Hansen (R) nu arbejder i Region Syddanmark.  

 

I samme forbindelse rykkede Signe Amalie Wolthers Laursen 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  Signe Kjeldgaard Jensen 

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 
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R  Mette Arbjørn 

R  Signe Amalie Wolthers Laursen 

 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 

 S Julie Tonsgaard Kloppenborg 

 S Jonas Olsen 

 

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

 

 

Pkt. 7 Indsupplering af medlem til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjyl-

land 

På seneste møde i Yngre Læger i Region Midtjylland blev Asser Mathiassen valg som suppleant. 

Pladsen var vakant.  

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  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 

R  Niwar Faisal Mohamad 

R  Morten Lanng Aaboe 

R  Kirsten Skipper-Mortensen 

R  Christine Kroer Nielsen 

R  Mads Lamm Larsen 

R  Inge Merete Pedersen 

 S Nina Schram Gregersen 
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 S Andreas Steenholt Niklassen 

 S  Michael Sahlholdt Høeg 

 S Jakob Nørgaard Henriksen 

 S Mikkel Seneca 

 S Helene Rask Dalby 

 S Asser Mathiassen 

 

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

 

 

Pkt. 8 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 

2020 

Bestyrelsen drøftede det tilrettede program for repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 

2020. På baggrund heraf vil der blive arbejdet videre med planlægningen af afviklingen af mødet. 

 

 

Pkt. 9 Fælles faglig dag den 1. oktober 2020 

Udgangspunktet for den fælles faglige dag mellem bestyrelsen og de regionale formandskaber & 

Staten den 1. oktober er fortsat, at Yngre Læger fra 2020 har sin egen selvstændige organisation, 

hvor de regionale sekretariater gradvist styrkes. Med det udgangspunkt i dette er formålet med da-

gen at afdække og imødekomme de regionale formandskabers ønsker til den nye organisation. 

 

På baggrund heraf drøftede og godkendte bestyrelsen dagsordenen for den fælles faglige dag den 

1. oktober 2020.   

 

 

Pkt. 10  Drøftelse af udkast til bestyrelsens skriftlige beretning 

Med udgangspunkt i oplægget, som bestyrelsen godkendte på mødet den 19. august 2020, drøftede 

bestyrelsen første samlede udkast til den skriftlige beretning.  

 

Anden version af beretningen ligger klar til næste bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020. 

 

 

Pkt. 11  Medlemstilfredshedsundersøgelse 2020 

På bestyrelsesmødet den 16. juni 2020 godkendte bestyrelsen oplægget til det videre arbejde mod 

gennemførelsen af en medlemstilfredshedsundersøgelse i efteråret 2020.  

 

Der arbejdes mod en gennemførelse af undersøgelsen i 4. kvartal og endelig rapportering ultimo 

december, således at det vil være muligt at få en gennemgang af resultaterne på YLB-internatet 

den 11. – 12. januar 2021 og derefter påbegynde arbejdet med resultaterne. 
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Bestyrelsen godkendte udkast til ekstra tema, tidsplan og budget for arbejdet med gennemførel-

sen af en Medlemstilfredshedsundersøgelse i indeværende år.  

 

 

Pkt. 12 Drøftelse af Yngre Lægers budget 2021 

Yngre Læger er i gang med at udarbejde budget for 2021, her orienteres om hovedtræk for økono-
mien i foreningen og budgettet, således at bestyrelsen kan drøfte rammerne og eventuelle forslag 
til budget 2021. 
 
Yngre Lægers budget for 2021 skal vedtages af Yngre Lægers bestyrelse på bestyrelsesmødet den 
20. oktober 2020 med henblik på, at det kan forelægges Yngre Lægers repræsentantskab på re-
præsentantskabsmødet den 24. og 25. november 2020. 
 
Budgettet er generelt bygget op på baggrund af de aktiviteter, der er budgetteret med i 2020. De 
enkelte afdelinger kommer med input til budgetlægningen på baggrund af beslutninger i udvalg og 
bestyrelse, ligesom budgettet fremskrives med løn- og prisstigninger. 
 
Bestyrelsen drøftede rammerne for budget 2021 og eventuelle forslag til budgettet. 
 
 
 

Pkt. 13 Status på fusion YL/OL 
Helga Schultz og Anders Krog Vistisen gav en status på drøftelserne om en mulig fusion mellem 

Yngre Læger og Overlægeforeningen, herunder muligheden og betingelserne for at etablere en 

’baggrundsgruppe’ 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

 

Pkt. 14 Kvinders og mænds pensioner i Lægernes Pension 

Der er på de sociale medier en debat om kvinders og mænds pensioner i Lægernes Pension. Debat-

ten har fokus på reglerne for medlemmer, der blev medlem før 1998. Læger, der er blevet med-

lem før 1998, er omfattet af en ordning med kønsbestemte pensioner. Læger, der er blevet med-

lem fra 1998, er samlet i en ikke kønsopdelt gruppe. 

 

Lægernes Pension er i gang med at udrede forskellen og det økonomiske omfang. 

 

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at takke ja til Lægernes Pensions tilbud om at komme 

og orientere Yngre Lægers bestyrelse om status på udredningen af problemstillingen.  

 

 

Pkt. 15 Orientering om foreløbigt udkast til revideret model for honorering af de 

      regionale formandskaber 

 

Ved flere tidligere lejligheder har spørgsmålet om honorering af de regionale formandskaber været 

drøftet – dog uden, at der er blevet fundet en model herfor.  
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På baggrund af en samlet henvendelse fra de regionale Yngre Lægerådsformænd efter repræsen-

tantskabsmødet 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 hono-

rering til præsentation og drøftelse på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Formålet med arbejdet er at udarbejde en model til honorering af de regionale formandskaber i et 

omfang, der afspejler det regionale arbejde og den fælles indsats, der ydes såvel i forhold til ’in-

ternt’ Yngre Læge-foreningsarbejde generelt, som det arbejde, der udføres i relation til den en-

kelte region.  

 

Arbejdsgruppen har mødtes fire gange og skal mødes igen den 23. september 2020.  

 

Bestyrelsen drøftede det, af den nedsatte arbejdsgruppe, udarbejdede udkast til den reviderede 

honoreringsmodel for de regionale Yngre Lægerådsformandskaber, herunder behandlingen af punk-

tet skal behandles på henholdsvis mødet med YLB & YLR-F den 11. - 12. november 2020 og på det 

kommende repræsentantskabsmøde.  

 

 

Pkt. 16  Revision af en lægelige videreuddannelse 

Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om det arbejde, der aktuelt pågår vedrørende revision af 

den lægelige videreuddannelse. 

I relation hertil har Yngre Læger har tidligere vedtaget 9 pejlemærker for dette arbejdet. Med 

disse pejlemærker har Yngre Læger et godt udgangspunkt for de kommende drøftelser om en revi-

sion af den lægelige videreuddannelse.  

Der er dog usikkerhed er på grund af meget brede kommissorier og usikre/ukendte prioriteringer 

og holdninger til de forskellige emner. Der er derfor behov for, at bestyrelsen løbende holdes ori-

enteret om udviklingen og tager stilling til de udfordringer, der vil forekomme, herunder også evt. 

at forlade arbejdet.   

 

Bestyrelsen blev på forrige møde orienteret om, at Sundhedsstyrelsen har nedsat fire arbejdsgrup-

per, og hvordan det fælles arbejde i Domus Medica gribes an og er organiseret. 

 

Regeringen har endnu ikke har lagt ideen om en eventuel tjenestepligt i skuffen, og den kan derfor 

fortsat blive en del af drøftelserne i regi af revisionsarbejdet. I den sammenhæng drøftede besty-

relsen Yngre Læger holdning i relation til mulige udfald i tilknytning hertil.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 



 
 

 
16. september 2020                                                                                           
F2: 2020 - 5121 / 2944991                                                           
 

8 
 

Pkt. 17 Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver bestyrelsesformand fem minutter til at give en kort status fra 

det enkelte udvalg: 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet udvalgets næ-

ste møde, hvor der skal arbejde med ’Den gode introduktion til almen praksis’ med deltagelse 

af Christina Neergaard-Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalg, og udvalgets kommende internat i ok-

tober, hvor Allan Høgh Poulsen deltager for at fortælle om hans oplevelser med at gå fra 

Yngre Læger til PLO. Kims har deltaget på et rekrutteringsarrangement til almen praksis sek-

toren. 

 

• Christina Neergaard-Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udval-

gets internat, hvor der blandt andet blev arbejdet med udvalgets handleplaner, samt udval-

gets arbejde med krænkelser blandt medlemmerne; dette vil ske ved at udvide/tilrette en al-

lerede eksisterende handleplan vedrørende ’Vold og trusler’. Derudover er der fokus på oppri-

oritering af en fælles AMIR-funktionen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig på den baggrund ændringerne i udvalgets handlingsplaner. 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Schou om blandt andet udvalgets møde (med 

begrænset fremmøde), hvor der blev arbejdet med udvalgets handleplaner. Derudover blev 

der arbejdet med planlægning af den kommende TR-dag den 8.oktober, modtagne dispensati-

onsansøgninger og den eventuelle fusion mellem YL/OL. 

 

• Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt andet udvalgets 

kommende møde, hvor der skal arbejdes med mulig fusion og den lægelige videreuddannelse. 

UKYL-dagen er aflyst. 

 

• Intet nyt fra GYL  

 

 

Pkt. 18 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Helga Schulz orienterede kort fra Forhandlingsdelegationen, hvor der primært arbejdes med mulig 

fusion og stillingsstruktur. 

 

 

Pkt. 19 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der er relevante informationer, der skal videreformidles mellem be-

styrelsen og de regionale yngre lægerådsformandskaber.  

• Fra region Syd orienterede Helga Schultz om, at der skal vælges ny regionale formand i re-

gion Syd, idet Rebekka Frederiksen pr. 1.10 skifter til region Midt. Der er valg den 26. okto-

ber 2020. Kim Agerholm Brogaard oplyste, at OUH har stoppet alle lokallønsforhandlinger. 

• Fra region Hovedstaden orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om, at der skal vælges to nye 

næstformænd på det førstkommende yngre lægerådsmøde. I regionen eksisterer endvidere 

udfordringer i relation til udeblivelser fra ’kørevagter’ i 1813. 
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• Fra region Sjælland fortalte Jonas Olsen om udfordringer i relation til dispensationer i rela-

tion til sammenhængende uddannelsesforløb. 

 

 

Pkt. 20 Status på kommunikation 

De vigtigste emner fra Yngre Lægers kommunikation fra den 11. august til den 9. september 2020 

blev kort gennemgået.  

• I den eksterne presse har Yngre Læger været i pressen i relation til:  

o Lægedækning 

o Psykiatri 

o Fusion 

o LGBT+ 

o Corona 

 

• På yl.dk 

o Fuktionstid efter seksårsfristen er ophævet 

o Stadig lang vej for ligestilling for LGBTQIA-personer 

o Yngre Læger deltager i historisk enighed om fremtidens psykiatri 

 

• Nyhedsbreve  

o Yngre Lægenyt:  

▪ Fusionstanker 

▪ Ferieaftalen 

▪ Medicinalindustrien 

▪ UKYL 

 

o TR Nyt:  

▪ TR-dagen 

▪ Femårsreglen 

▪ Overlevering 

▪ Fusion 

 

Pkt. 21  Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der blive samlet på henvendelsen fra pædiat-

risk afdeling på Herlev 

 

 

Eventuelt 

• Helga Schultz orienterede om: 

o en bekymringsskrivelse fra en gruppe yngre læger på pædiatrisk afdeling på Herlev, 

det blev aftalt at Cæcilie Trier Sønderskov og Christina Neergaard-Pedersen følger op 

o henvendelser fra flere medier vedrørende omfanget af krænkelser blandt yngre læger 

o en planlagt LGTB+-kampagne, hvor Yngre Læger vil fremstå som medafsender på 
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o om en eventuel behandling af ’omskæring af drengebørn’ i Lægeforeningens Etiske ud-

valg 

 

• Lars Mathiesen påpegede, at der vil kunne være en risiko for, at afviklingen den kommende 

TR-dag vil blive påvirket af Corona-situationen 

 

• Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om udfordringer i forbindelse med afviklingen af KBU-

velkomstmøder set i lyset af COVID19-situationen 


