
 
 
 
9. februar 2021                                                                                           
F2: 2021 - 589 / 3292446                                                          
 
 

1 
 
 

 

 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 9. februar 2021 (virtuelt) 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, Sø-

ren Helsø, Cæcilie Trier Sønderskov, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen og Sara Radl. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Anne Mejer, Rikke 

Schielder, Sidse Nexmand Jacobsen og Pia Eriksen Ahlers. 

 

Nicholas Vinther Skov fra Ennova deltog i mødet under pkt. 10. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder (Anders Krog Vistisen) 

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

4. Forslag om kønsneutrale benævnelser i Lægeforeningens vedtægter 

5. Ændringsforslag fra Yngre Læger og FAS (Overlægeforeningen) om funktionstid og karenstid 

6. Dispensation til Yngre Lægers repræsentantskab for Region Hovedstaden 

7. Genudpegning af repræsentant til Patientsikkerhedsrådet 

8. Forberedelse af Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 

9. Bestyrelsens forberedelse til de kommende møder om fusion 

10. Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020 

Ekstra punkt: OK21 – mulige forhandlingsresultater 

11. Corona-status 

12. Orientering om et forskningsprojekt ved Københavns Universitet om langtidseffekter af rela-

tivt dårligt lodtrækningsnummer i KBU for lægers karriere 

13. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

14. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 11. februar 2021  

15. Orientering fra udvalg 

16. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

17. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

18. Status på kommunikation 

19. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 

  



 
 
 
9. februar 2021                                                                                           
F2: 2021 - 589 / 3292446                                                          
 
 

2 
 
 

 

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 Overenskomstudvalget 

Formandskabet i YLRN indstiller Lasse W. Penning til den ledige plads i Overenskomstudvalget 

efter Søren Helsø, der udtræder af udvalget idet han er valgt til Yngre Lægers bestyrelse. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten. Der var ikke indkommet be-

mærkninger til indstillingen af Lasse W. Penning, og Lasse indtræder derfor som nyt medlem af 

Overenskomstudvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4 Forslag om kønsneutrale benævnelser i Lægeforeningens vedtægter 

Yngre Lægers bestyrelse besluttede på sit møde den 10. november 2020 at stille forslag til ved-

tægtsændringer i Lægeforeningen vedrørende en kønsneutral formulering af Lægeforeningens 

vedtægter. Forslaget vil følge normal praksis for vedtægtsændringer i Lægeforeningen om at 

varsle ændringen ved Lægemødet i 2021 til vedtagelse ved Lægemødet i 2022.  

 

Bestyrelsen drøftede endvidere hvorvidt samme ændringsforslag skulle stilles i relation til egne 

vedtægter - men det blev besluttet at afvente drøftelsen på Lægemødet, og derefter drøfte 

dette på et YLB-møde. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5 Ændringsforslag fra Yngre Læger og FAS (Overlægeforeningen) om funkti-

onstid og karenstid 

Yngre Læger og FAS/Overlægeforeningen har genfremsendt forslag til vedtægts-ændringer til 

Lægemødet 2021. Forslagene vedrører reglerne for funktionstid (valgperiode) og karenstid i 

Lægeforeningens vedtægter.  

 

Forslagene blev af YL og FAS/OL første gang fremsendt til fremsættelse på Lægemødet i april 

2020, men da mødet i forbindelse med corona-situationen blev flyttet og ændret til et ½-dags-

møde med forkortet dagsorden, valgte FAS/OL og YL at udskyde fremsættelsen til Lægemødet 

2021.    
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6 Dispensation til repræsentantskabet for Region Hovedstaden 

Formandskabet i Region Hovedstaden har givet Anna Inger Roe Rasmussen dispensation, så hun 

kan forblive i Region Hovedstaden i forbindelse med hendes 3 måneders ansættelse udenfor regi-

onen. 

Repræsentantskabet i region Hovedstaden ser derfor fortsat således ud: 

 

R Helga Schultz 

R Asbjørn Børch Hasselager 

R Jesper Brink Svendsen 

R Simon Serbian 

R Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R Helene Westring Hvidman 

R Mette Lolk 

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 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 

R Mette Arbjørn 

R Katrine Feldballe Bernholm 

R Christian Alexander Pihl 

R Sofie Thurø Eriksen 

R Line Fich Olsen 

 S Lea Birnbaum Licht 

 S Søren Mølgaard 

 S Ladan Ghulam Mohammad 

 S Marie-Louise Dichman 
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 S Julie Tonsgaard Kloppenborg 

 S Jonas Olsen 

 S Christian Kraef 

 S Mikela Ambæk Krag 

 S Sandra Tonning 

 S Mia Warming Rangholm  

 

Ovenstående var godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

 

Pkt. 7 Genudpegning af repræsentant til Patientsikkerhedsrådet 

I forbindelse med Dansk Selskab for Patientsikkerheds generalforsamling den 14. april, 2021 skal 

der udpeges repræsentanter til Patientsikkerhedsrådet. I henhold til § 5 stk. 3 i selskabets ved-

tægter, har Yngre Læger som fast medlem af Patientsikkerhedsrådet mulighed for at udpege sin  

repræsentant i Patientsikkerhedsrådet - Helga Schultz -for en ny 2-årig periode.  

 

Det vil blive meddelt Patientsikkerhedsrådet, at Helga fortsætter som repræsentant i Patientsik-

kerhedsrådet for den kommende periode fra 2021-2023. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 8 Forberedelse af Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

den 15. marts 2021 

Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde om stillingtagen til OK21-resultaterne af-

holdes den 15. marts 2021. Mødet afholdes - som besluttet på YLB-mødet den 12. januar 2021 - 

som et virtuelt møde qua den aktuelle COVID19-situation, og det deraf følgende forsamlingsfor-

bud.  

Det er endvidere besluttet, at mødet udvides med et punkt, hvor en eventuel fusion mellem 

Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS drøftes, og at Overlægeforeningens bestyrelse, De re-

gionale overlægeråd (ROR), etc. deltager under dette punkt.  

 

Bestyrelsen godkendte udkastet til dagsorden, samt drøftede og besluttede den praktiske afvik-

ling af mødet. 

 

 

Pkt. 9 Bestyrelsens forberedelse til kommende møder om fusion   

Den 18. februar afholdes et møde med deltagelse af Yngre Lægers bestyrelse, regionale for-

mænd samt formænd for GYL og YL i staten og tilsvarende politikere i OL/FAS. 

 

Formålet med mødet er at drøfte aktuelle udkast til modelskitser vedrørende politisk struktur, 

regional struktur og økonomi i en fusioneret forening med henblik på at kvalificere disse forud 
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for repræsentantskabsmøderne i henholdsvis Overlægeforeningen den 10. marts og i Yngre Læ-

ger den 15. marts, hvor de – kvalificerede – modelskitser skal drøftes. 

 

Bestyrelsen forberedte sig til de kommende møder den 15. (forberedende møde til den 18/2) og 

den 18. februar om fusion. 

 

 

Pkt. 10 Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020   

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

mod gennemførelsen af en medlemstilfredshedsundersøgelse ultimo 2020 

 

Yngre Læger har tidligere (i 2012 og 2015) gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle 

medlemmer. Undersøgelserne har begge gange været gennemført i samarbejde med de øvrige 

foreninger i Domus. 

Undersøgelserne har dannet afsæt for input til den strategiske udviklingsproces, som Yngre Læ-

ger til stadighed arbejder med. 

På mødet gennemgik Nicholas Vinther Skov fra Ennova, der har gennemført undersøgelsen gen-

nemgik metode og overordnede resultater fra undersøgelsen. 

 

Efterfølgende drøftede bestyrelsen undersøgelsens overordnede resultater, og tiltrådte den af 

sekretariatet skitserede plan for det videre arbejde. 

 

 

Ekstra punkt: OK21 – mulige forhandlingsresultater 

Forhandlingerne om OK 21 er nu gået ind sin afsluttende fase.  

Formand for Yngre Lægers Forhandlingsdelegation Wendy Sophie Schou gennemgik mulige resul-

tatscenarier, og bestyrelsen drøftede de skitserede scenarier, og besluttede herefter kommuni-

kationen i relation til de mulige forhandlingsscenarier. 

 

 

Pkt. 11 Corona-status 

Helga Schultz gav en kort status på Corona, hvor der p.t. generelt synes at være relativt roligt. 

 

Cæcilie Trier Sønderskov (formand for Uddannelsesudvalget) orienterede om enkelte udfordrin-

ger i forbindelse med enten aflysning - eller afholdelse af fysiske - SOL 2 og 3 kurser. 

 

Ligeledes opleves enkelte steder udfordringer i forbindelse med opnåelse af kompetencer i for-

bindelse som følge af Corona-relaterede aflysninger. 

 

 

Pkt. 12    Orientering om et forskningsprojekt ved Københavns Universitet om lang-

tidseffekter af relativt dårligt lodtrækningsnummer i KBU for lægers karriere 
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Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om et større sundheds- og arbejdsmarkedsøkonomisk forsk-

ningsprojekt, der i øjeblikket gennemføres på Københavns Universitet. 

  

Et af projekterne undersøger karrieremæssige konsekvenser af KBU/turnusordningen. Cæcilie 

gennemgik overordnet studiet, der tager udgangspunkt i KBU-ordningen, hvor de fleste nyuddan-

nede læger fordeles gennem et lodtrækningssystem, og derfor er udgangspunktet umiddelbart 

ens for alle. Resultaterne viser overordnet, at lodtrækningen har større betydning for kvinders 

fremtidige karriere.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 13 Status på revision af den lægelige 

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revision af 

den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet et afholdt møde i Det nationale råd ved-

rørende videreuddannelse. Der har været en del aflyste møder, og det er fornemmelsen at sund-

hedsstyrelsen er så pressede, at der aktuelt overvejes en revideret tidsplan. 

 

 

Pkt. 14 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 11. februar 2021  

Medlemmer af LFB orienterede om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 11. februar 2021, her-

under blandt andet og Lægemøde 2021 og udkast til revideret årshjul 

 

 

Pkt. 15 Orientering fra udvalg 

Udvalgsformændene gav en kort status fra de enkelte udvalg: 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om blandt andet 1813-vagter og ansøgnin-

ger om dispensation om fritagelse fra 1813-vagter såfremt man ikke er vaccineret, samt 

overvejelser i forbindelse med udvalgsmedlemmers udfordringer i relation til deltagelse i 

fysiske udvalgsmøder i Domus 

 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om et aflyst udvalgs-

møde. Der afholdes sexisme webinar onsdag den 10. februar og udvalget arbejder videre 

med blandt andet Vold og trusler 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  

 

• GYL har næste møde den 23. februar 
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Pkt. 16 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Intet yderligere nyt fra Forhandlingsdelegationen  

 

 

Pkt. 17 Informationer til og fra de regionale formandskaber  

De regionale kontaktpersoner orienterede om relevant information mellem bestyrelsen og de re-

gionale Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Midtjylland: 

o Drøftelse af anvendelse af de 10 uddannelsesdage for afdelingslæger 

 

• Region Syddanmark: 

o FEA i Region Syd 

o Positive takter i Psykiatrien 

 

• Region Hovedstaden: 

o Oplevelse af for mange ’tvungne’ punkter til de regionale Yngre Lægerådsmøder 

o Opmærksomhed på nye KBU-læger under Corona 

o Flytning af Yngre Læger Hovedstaden 

 

 

Pkt. 18 Status på kommunikation  

Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 5. januar til den 2. februar 2021. 

 

I den periode har Yngre Læger været:  

• i den eksterne presse med 

• Corona 

• Chikane 

 

• i Yngre Lægenyt: 

• Anmeld COVID-19 som arbejdsskade 

• Online kurser 

• Webinarer 

• 12-mandsgrupper 

• Fusion 

• OK 21 

 

• på Yl.dk: 

• Stort set alle COVID-19 sager anerkendes som arbejdsskade 

• Nedgang i statsansattes løn 

• OK 21 er nu i gang 
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Pkt. 19 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende møde vil der ikke være behov for kommunikationsmæssig opfølg-

ning. 

 

 

Eventuelt 

• Cæcilie Trier Sønderskov: 

o Disponering af tiden til punktet om Medlemstilfredshedsundersøgelsen på nærvæ-

rende møde 

o Dobbeltrolle i forhold til ekstern lektor og Kick-off vært 

 

• Helga Schultz: 

o Det er besluttet, at det vil være Lægeforeningen, der en ansvarlig for ’vaccinati-

ons’-politik, der følger myndighedernes anbefalinger. Der var tilslutning til dette 

 

• Wendy Sophie Schou: 

o Holdning til offentliggørelsen af fotos fra virtuelle møder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


