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________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 1. november 2022 i Domus Medica 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Helga Schultz, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie Schou (virtuelt), Jesper Brink 

Svendsen (virtuelt), Søren Helsø (virtuelt), Christina Neergaard Pedersen, Jonas Siewers Olsen, 

Sara Radl (virtuelt) og Kasper Staghøj Sinding. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Martin Grønberg Jo-

hansen, Pia Eriksen Ahlers og Rikke Schielder (under pkt. 12). 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

4. Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

5. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Nordjylland 

6. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

7. Udpegning og genudpegning af lægelige undervisere til TR-uddannelsen 

8. Barselshonorering til bestyrelsesmedlemmer – opfølgning  

9. Forslag til vedtægtsændringer Lægemødet 2023  

10. Forberedelse af møde med YLB/YLR-F og Staten den 2. november 2022  

11. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30. november 2022  

12. Den skriftlige beretning 2022 

13. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2023  

14. Godkendelse af Yngre Lægers budget 2023  

15. Forberedelse af mødet med repræsentanter fra Lægernes Pensions bestyrelse 

16. Godkendelse af forslag til vedtægtsændring – Rigshospitalets Yngre Lægeråd 

17. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

18. Orientering fra udvalg 

19. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

20. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

21. Status på kommunikation 

22. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 
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Pkt. 1  Valg af mødeleder  

Cæcilie Trier Sønderskov blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3  Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

Simon Imer Jespersen (tidl. Region Sjælland – nu region Hovedstaden) står for at skulle genudpeges 

for en ny toårig periode pr. 2. december 2022 som medlem af Arbejdsmiljøudvalget.  

 

Simon er interesseret i at fortsætte i udvalget og da udvalgsformanden også er enig i genudpegnin-

gen, vil Simon blive genudpeget til en ny toårig periode på en ’låneplads’ indtil videre 

for Hovedstaden. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4  Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

Lasse Mosegaard Schmidt (Region Hovedstaden) og Tue Kruse Rasmussen (Region Midtjylland) står 

for at skulle genudpeges for en ny toårig periode hhv. pr. 2. og 7. december 2022 som medlemmer 

af Overenskomstudvalget.  

 

Begge er interesseret i at fortsætte i udvalget, og da udvalgsformanden også er enig i genudpeg-

ningerne, vil de begge blive genudpeget til en ny toårig periode. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5  Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Nordjylland 

I Region Nordjylland udtræder Søren Niemi Helsø (R) og Mimma Bakkali (S) af repræsentantskabet. 

  

I stedet er Kasper Staghøj Sinding valgt som ny suppleant. I samme forbindelse rykker Benjamin 

Emil Stubbe fra suppleant til repræsentant.  

 

Der er en vankant plads, som forventes besat snarest muligt.  

 

Repræsentantskabet i Region Nordjylland ser herefter således ud: 
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R  Ole Møller Hansen 

R  Line Tegtmeier Frandsen 

R  Jens Tilma 

R  Cecilie Amstrup 

R  Nina Marie Videbech 

R  Nicola Strandgaard 

R  Benjamin Emil Stubbe 

  S Caroline Maigaard Christensen 

  S Kasper Staghøj Sinding 

  S vankant 

 

  

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6  Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjylland 

I Region Midtjylland udtræder Mikkel Seneca (R), idet han overgår til FAS.  

 

I den forbindelse rykker Ebbe Meldgaard Uldbjerg fra suppleant til repræsentant. Der en vakant 

plads, som forventes besat snarest muligt.  

 

Repræsentantskabet i Region Midtjylland ser herefter således ud:  

 

R  Gitte Anna Madsen 

R  Anne Mohr Drewes 

R  Morten Krogh Christiansen 

R  Sara Mathilde Radl Hensel 

R  Anne Ramlov 

R  Tue Kruse Rasmussen 

R  Kasper Pryds 

R  Ann Abkjær Kristensen 

R  Alexander D'Amore 

R  Christine Cramer 

R  Camilla Bang 

R  Andreas Brandt Gormsen 

R  Julie Linding Bøgh Kjerulff 

R  Christian Schmidt Mortensen 

R  Niwar Faisal Mohamad 

R  Marie Bukholt Byskov 
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R  Jannik Hougaard Wheler 

R  Trine Louise Dahl 

R  Ebbe Meldgaard Uldbjerg 

 S Thorbjørn Hubeck-Graudal 

 S Morten Lanng Aaboe 

 S Julie Bjerg Christensen 

 S Iben Risager Knudsen 

 S Jenifer Bøgh Jørgensen 

 S Søren Niemi Helsø 

 S  Vakant 

 

Ovenstående ændringer til repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Pkt. 7  Udpegning og genudpegning af lægelige undervisere til TR-uddannelsen 

Efter at Eske Roth har valgt at stoppe, er der behov for at supplere gruppen af lægelige undervi-

ser.  

 

Derudover skal David Füchtbauer genudpeges som lægelig underviser på TR-uddannelsen for 2023-

2024. Han er interesseret i at fortsætte som lægelig underviser. 

 

Bestyrelsen godkendte at iværksætte proces for at udpege en ny lægelig underviser, samt genud-

pegningen af David Füchtbauer som lægelige underviser til Yngre Lægers TR-uddannelse. 

 

 

Pkt. 8  Barselshonorering til bestyrelsesmedlemmer – opfølgning 

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 17. august 2022 barselshonorering til bestyrelsesmedlem-

merne. På mødet var der tvivl om række viden af reglerne for lønnet fagpolitisk arbejde under 

barselsorlov. Sekretariatet igen drøftet spørgsmålet om række viden af reglerne om lønnet fagpoli-

tisk arbejde under barselsorlov med foreningens juridiske rådgiver har undersøgt dette nærmere. 

 

På baggrund af svaret fra den juridiske rådgiver, der fastslår, at ’lønnet bestyrelsesarbejde anses 

for bibeskæftigelse i barselslovens forstand. Deltagelse i bestyrelsesmøder eller andet bestyrel-

sesarbejde under barsel, vil således medføre fradrag i barselsdagpenge/refusion’, kan YLB besty-

relsen således beslutte at udbetale et fast supplerende barselshonorar som kompensation for det 

variable honorar og enkeltdagskompensation, der ikke modtages, når bestyrelsesmedlemmer går 

på barselsorlov. Honoraret kan være individuelt beregnet. 

 

Sekretariatet foreslår, at et eventuelt fast supplerende barselshonorer beregnes som et gennem-

snit af det sidste års enkeltdagskompensation og variabelt honorar. Hvor det ikke er muligt (f.eks. 
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hvis medlemmet ikke har siddet i bestyrelsen i et år), beregnes det supplerende barselshonorar på 

en måde, så det afspejler, hvad medlemmet kunne have forventet at modtage. 

 

En modtager af barselsdagpenge kan ikke modtage dækning af rejseudgifter fra Yngre Læger, da 

de er knyttet til udførelsen af (lønnet) fagpolitisk arbejde – det berører ikke kun bestyrelsesmed-

lemmer, men også medlemmer af repræsentantskabet og de regionale formandskaber. 

 

Reglerne om barselshonorering til bestyrelsesmedlemmer, vil blive drøftet igen med den nyvalgte 

bestyrelse efter valget på repræsentantskabsmødet i november 2022. 

 

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning og besluttede at der indføres et særskilt barselshono-

rar i lighed med det skitserede forslag. 

 

 

Pkt. 9  Forslag til vedtægtsændringer Lægemødet 2023 

På baggrund af henvendelse fra Lægeforeningen vedrørende eventuelle forslag til ændringer i Læ-

geforeningens vedtægter og fondsbestemmelser, der skal være Lægeforeningens sekretariat i 

hænde senest fredag den 9. december 2022, drøftede bestyrelsen hvorvidt der var forslag til ved-

tægtsændringer – og besluttede at det var der ikke. 

 

 

Pkt. 10 Forberedelse af møde YLB/YLR-F og Staten den 2. november 2022 

Bestyrelsen drøftede og besluttede den endelige afvikling af mødet med YLR-F den 2. november 

2022. 

 

 

Pkt. 11 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. - 30.  

                  november 2022 

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen – og godkendte og besluttede - endelig afvikling af de enkelte 

punkter. 

 

 

Pkt. 12  Den skriftlige beretning 2022 

Bestyrelsen godkendte den endelige version af den skriftlige beretning 2022. 

 

 

Pkt. 13  Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2023 

Yngre Læger har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om forslag til indstilling af kandidat 

til Lægeforeningens ærespris 2023. 

 

Lægeforeningen skal senest den 12. december 2022 have modtaget en motiveret indstilling. 
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Lægeforeningens bestyrelse vil på et bestyrelsesmøde primo 2023 behandle de indkomne indstillin-

ger og på dette grundlag vælge årets prismodtager. 

 

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til Lægeforeningens ærespris og besluttede at punktet vil 

blive drøftet igen på YLB mødet den 5. december.  

 

 

Pkt. 14  Godkendelse af Yngre Lægers budget 2023 

Lars Mathiesen gennemgik udkastet til budgettet for 2023, og bestyrelsen drøftede – og godkendte 

– budgettet med forslag om fastholdelse af kontingent, samt udkast til bestyrelsens bemærkninger. 

Budgettet skal godkendes på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30. november 

2022. 

 

 

Pkt. 15 Forberedelse af mødet med repræsentanter fra Lægers Pensions bestyrelse 

På bestyrelsesinternatet i august i år drøftede bestyrelsen Lægernes Pension og på den baggrund 

opstod en række spørgsmål. 

 

Helle Søholm og Rune Hasselager fra Lægernes Pension deltog på nærværende bestyrelsesmøde 

med henblik på at drøfte aktuelle spørgsmål. 

Bestyrelsen drøftede og forberedte Repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab vælges 

ved at fordele antallet af pladser i Lægeforeningens repræsentantskab forholdsmæssigt på valg-

gruppe A og B i Yngre Læger, og indenfor valggruppe B forholdsmæssigt på valgkredsene, dog såle-

des at alle valgkredse opnår repræsentation med stemmeret på Lægemødet. 

mødet senere på dagen med repræsentanter fra Lægernes Pension. 

 

 

Pkt. 16  Godkendelse af forslag til vedtægtsændring - Rigshospitalets Yngre Lægeråd 

Yngre Lægerådet på Rigshospitalet har udarbejdet et forslag til en ny vedtægt, der tager udgangs-

punkt i standardvedtægten vedtaget af Yngre Lægers Repræsentantskab i april 2019, men med en 

række tilpasninger, som afspejler de vilkårene for yngre læger på Rigshospitalet. 

 

Bestyrelsen drøftede udkastet og besluttede at lade Jonas Olsen (YLB kontaktpersonen for Hoved-

staden) drøfte bestyrelsens kommentarer med formanden for Yngre Lægerådet på Rigshospitalet. 

 

 

Pkt. 17  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Cæcilie Trier Sønderskov og Jesper brink Svendsen fra Uddannelsesudvalget gav en mundtlig status 

på revision af den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet: 

• et planlagt møde i arbejdsgruppe 1 er udsat til den 5. december (under forudsæt-

ning af, at der er dannet en ny regering) 

• der udestår en skriftlig rapport fra arbejdsgruppe 4 
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• Camilla Rathcke og Cæcilie Trier Sønderskov deltager i et møde i arbejdsgruppe 4 

i næste uge 45 

• det afsluttende møde i Det nationale Råd er berammet til den 18. januar 2023 

• Jesper Brink Svendsen deltog i går i en nedsat under-arbejdsgruppe om Kurser, 

forskningstræning og simulation 

 

 

Pkt. 18  Orientering fra udvalg 

Udvalgsformændene gav en kort status fra de enkelte udvalg. 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om udvalgets afholdte AP TR-Internat, udval-

gets arbejde med at udarbejde en TR-håndbog for AP’erne. Generelt opleves flere arbejds-

miljø-relaterede udfordringer for AP’ere i praksis. 

 

• Kasper Sinding fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udvalgets kommende 

Arbejdsmiljø-survey, der udsendes i den kommende uge, planlægningen af den kommende Ar-

bejdsmiljø-konference, GYLs deltagelse på udvalgets seneste møde, hvor de præsenterede 

’Den gode introduktion’- og er nu en del af Arbejdsmiljøudvalget. Kasper deltog den 14/10 i et 

møde i arbejdsgruppen ’Sammen om mental sundhed. 

  

• Fra Overenskomstudvalget gav Wendy Sophies Schou en orientering fra udvalgets seneste 

møde, hvor der især blev arbejdet med forberedelse af OK24, og punktets afvikling på Yngre 

lægers repræsentantskabsmøde 

 

• Christina Neergaard Pedersen fra Speciallægeudvalget orienterede om blandt andet den netop 

afsluttede Speciallæge-survey. Udvalget vil arbejde videre med undersøgelsens resultater på 

udvalgets kommende internat. På dette internat skal der endvidere arbejdes med planlægnin-

gen af de kommende Speciallæge-velkomstmøder, der skal afvikles i foråret 2023. 

 

• Fra Uddannelsesudvalget gav Cæcilie Trier Sønderskov en orientering om afholdelsen af Ud-

dannelsespolitisk strategi-seminar i oktober, hvor der bl.a. blev arbejdet med revisionen af 

den lægelige efteruddannelse, samt ’Lægeforeningens efteruddannelses’-papir. Deltageran-

tallet på dette års Strategi-seminar var denne gang ikke overvældende, hvorfor det foreslås, 

at der i 2023 kun afholdes et Strategiseminar. 

Uddannelseskonferencen, der afholdes i samarbejde med Overlægeforeningen i februar 2023 

er fuldt booket. 

 

• Sara Radl orienterede fra GYL om det seneste møde med deltagelse af de nyvalgte GYL’ere, 

hvor der blandt andet blev drøftet udvalgets formål og arbejde. Enkelte af de nyvalgte påpe-

gende deres manglende invitation til en kandidatfest. 

Det vil blive overvejet hvor mange, der skal deltage sekretariatsmedarbejdere, der skal del-

tage i GYL-møderne fremadrettet. 
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Pkt. 19  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Helga Schultz og Søren Helsø fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herun-

der blandt andet: 

• Lægevagt 

• OK24 

• Afsluttet forhandling af overenskomst på Færøerne 

 

 

Pkt. 20  Informationer til og fra de regionale formandskaber 

De regionale kontaktpersoner videreformidlede relevant information mellem bestyrelsen og de re-

gionale Yngre Lægerådsformandskaber: 

 

• Region Syddanmark 

o Fokus på fastholdelse 

 

• Region Sjælland 

o Der er valgt nyt formandskab: 

▪ Lillian Wedel Svendsen er valgt som ny formand og Abd Ahmed og Jean 

Strandlod som næstformænd 

o Udfordringer og øget travlhed i forbindelse med 1818 i oktober måned 

 

• Region Hovedstaden 

o Region Hovedstadens har arbejdet med deres standardvedtægter 

o Mads Helsted stopper som formand den 22. november 

 

• Staten 

o Forslag til ændring til Yngre Lægers vedtægter fremsætte på det kommende repræ-

sentantskabsmøde 

 

 

Pkt. 21  Status på kommunikation 

Status på Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 13. september til den 25. oktober 2022 

blev gennemgået. 

 

 

Pkt. 22  Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde er det ikke behov for kommunikationsmæssig opfølg-

ning. 
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Eventuelt 

• Christina Neergaard Pedersen anbefalede en bog ’Attending in medicine’ af Ronald Epstein 

 

 

 


