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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 20. september 2022 i Domus Medica 

 

Deltagere: Helga Schultz, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie Schou (virtuelt), Jesper Brink 
Svendsen (virtuelt), Søren Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Sara Radl (virtuelt) og Kasper Sta-
ghøj Sinding.  

Afbud fra Jonas Olsen. 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Martin Grønberg Jo-
hansen, Pia Eriksen Ahlers og Rikke Schielder (deltog under pkt. 11). 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af medlem til Speciallægeudvalget 

4. Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

5. Indstilling til Lægeforeningens Udvalg for Digitalisering og It 

6. Indstilling til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 

7. Indstilling til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 

8. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

9. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Syddanmark 

10. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Staten 

11. Første udkast til den skriftlige beretning 
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12. Robusthedskommission og Yngre Lægers positioner 

13. Forberedelse af YLB/YLR-F mødet den 1. – 2. november 2022  

14. Afvikling af punktet ’Udvikling af Yngre Læger' på repræsentantskabsmødet den 29. – 30. no-
vember 2022 

15. Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 29. – 30. november 2022 

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

17. Principper for udpegning af Yngre Læger medlemmer til Lægeforeningens repræsentantskab 

18. Optakt til Yngre Lægers budget 2023  

19. Pride 2023 

20. Orientering fra LFB-internatet den 25. – 27. august 2022 

21. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

22. Orientering fra udvalg 

23. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

24. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

25. Status på kommunikation 

26. 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  Indstilling af medlem til Speciallægeudvalget 

YLRH har på deres møde den 29. august 2022 valgt at indstille Karin Kæreby Pedersen som nyt 

medlem i Speciallægeudvalget til den ledige plads efter Helene Hvidman er udtrådt. 

 

Ovenstående indstilling har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten. Der er ikke indkommet 

bemærkninger til indstillingen. Karin Kæreby Pedersen er derfor nyt medlem i udvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4  Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

YLRH har på deres møde den 29. august 2022 valgt at indstille Andrea Maier til den ledige plads i 

Overenskomstudvalget, efter Jesper Foss er udtrådt. 

 

Andrea har siddet som observatør for Gruppen af Yngste Læger (GYL) i udvalget. 

 

Ovenstående indstilling har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten.  

 

Adb Al Bari Omar Ahmeds indstilling kom efter udsendelse af dagsordenen den 13. september 

2022, hvorfor bestyrelsen skal godkende hans indstilling til Region Sjællands ledige plads i udval-

get. 

Der er ikke indkommet bemærkninger til indstillingerne er Andrea Maier og Adb Al Bari Omar Ah-

meds derfor nye medlem i udvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5  Indstilling til Lægeforeningens Udvalg for Digitalisering og It  

Sekretariatet har efter henvendelse til de regionale formandskaber modtaget én ansøgning til den 

ledige plads i Lægeforeningens Udvalg for Digitalisering og It efter Simon Serbians udtrædelse pr. 
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1. juni 2022. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke er indkommet be-

mærkninger til indstillingen, vil Filip Pedersen blive indstillet til den ledig plads i udvalget. 

 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6  Indstilling til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 

Der skal udpeges 2 nye medlem til Lægeansvarsudvalget, idet Flemming Bjerrum har meddelt, at 

han udtræder af udvalget pr. 1. august 2022 og - efter YLB mødet - har Mikkel Seneca ligeledes 

meddelt at han udtræder af udvalget pr. 1. oktober 2022. 

 

Jævnfør kommissoriet har Yngre Læger to medlemmer i udvalget, men Yngre Læger har i henhold 

til kommissoriet fået Lægeansvarsudvalgets tilslutning til at stille med tre repræsentanter. 

 

Sekretariatet har spurgt de regionale formandskaber om egnede kandidater til den ledige plads. 

Der er efter fristens udløb den 7. september 2022 desværre ikke indkommet nogen ansøgninger til 

posten. 

 

Bestyrelsen besluttede derfor at Yngre Læger p.t. skal fortsætte med det ene medlemmer i udval-

get og senere på året igen skal høre de regionale formandskaber om egnede egnet kandidater. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 7  Indstilling til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 

Sundhedsministeriet har anmodet Lægeforeningen om at indstille 12 medlemmer til Sundhedsvæ-

senets Disciplinærnævn pr. 1. januar 2023 for perioden 2023-2026. 

 

Sundhedsministeriet opfordrer til, at de nuværende nævnsmedlemmer indstilles på ny for at sikre 

nævnets praksis og faglighed. Yngre Lægers tre nuværende medlemmer i nævnet er alle interesse-

rede i at blive genindstillet. De er blevet gjort opmærksomme på, at de kun kan fortsætte i næv-

net frem til ophør af deres funktionstid (6 år), hvorefter de udtræder af nævnet.  

 

De nuværende medlemmer er: 

• Gitte Anna Madsen (beskikket den 6. juli 2019) 

• Peter Haubjerg Asdahl (beskikket den 1. januar 2019) 
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• Thea Otto Mattsson (beskikket den 1. januar 2019) 

 

Der er rettet henvendelse til de regionale formandskaber, og der er efter dagsordenens udsendelse 

den 13. september 2022 indkommet to indstillinger til den sidste plads i nævnet.  

YLRM indstiller David Haldrup til pladsen og fra YLRSj indstilles Kasper Smidt Gasbjerg. Vedhæftet 

er deres ansøgninger. 

 

Bestyrelsen drøftede de indkomne kandidater og besluttede at indstille Kasper Smidt Gasbjerg til 

pladsen i Sundheds disciplinærnævn 

 

 

Pkt. 8  Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Hovedstaden 

I Region Hovedstaden udtræder Jesper Brink Svendsen (R) af repræsentantskabet. I stedet er Karin 

Kæreby Pedersen valgt som ny suppleant. I samme forbindelse rykker Mads Bo Frellsen fra supple-

ant til repræsentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

 

R  Helga Schultz 

R  Jonas Olsen 

R  Asbjørn Børch Hasselager 

R  Søren Thinus Just Christensen 

R  Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R  Mette Lolk 

R  Bo Westergaard 

R  Claas-Frederik Johannsen 

R  Jens Möhl Højberg 

R  Mads Marstrand Helsted 

R  Line Engelbrecht Jensen 

R  Sarah Chehri 

R  Agnes Gullestrup 

R  Ossian Gundel 

R  Andrea Maier 

R  Katrine Feldballe Bernholm 

R  Zara Rebecca Stisen 

R  Kristine Søgaard Dahl 

R  Ida Fanny Turtumøygard 

R  Sandra Tonning 
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R  Johannes Grand 

R  Katrine Kjær Iversen 

R  Signe Kjeldgaard Jensen 

R  Lasse Mosegaard Schmidt 

R  Sanne Marie Thysen 

R  Freia Johanne Gaspar 

R  Jesper Foss 

R  Faiza Kausar Ahmad 

R  Mads Bo Frellsen 

 S Talie Khadem Mollerup 

 S Louise Bjørkholt Andersen 

 S Emil Winther 

 S Siff Lydolph 

 S Henriette Holst Nerild 

 S Christian Alexander Pihl 

 S Mia Pries-Heje 

 S Mia Varming Rangholm 

 S Kaya Baunkjær Elkington 

 S Karin Kæreby Pedersen 

 

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

 

 

Pkt. 9  Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Syddanmark 

I Region Syddanmark udtræder Nikolaj Busch (R) af repræsentantskabet. I stedet er Andreas Peter 

H. Andersen valgt som ny suppleant. I samme forbindelse rykker Mia Bengtsson-Skaarup fra supple-

ant til repræsentant. 

Repræsentantskabet i Region Syddanmark ser herefter således ud: 

R  Johannes David Füchtbauer 

R  Josephine Duevang Rathenborg 

R  Claus Bo Svenningsen 

R  Terese Bräuner Skansing 

R  Marie Liva Kjærgaard Lange 

R  Henrik Tarp Hansen 

R  Ellen Risom 

R  Christina Neergaard Pedersen 
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R  Mohammad Nasiri 

R  Louise Jürgensen 

R  Alexander Chemnitz 

R  Frederik Drejer Thrane 

R  Chadi Nimeh Abdel-Halim 

R  Marianne Fløjstrup 

R  Mette Venø Hastrup 

R  Mia Bengtsson-Skaarup 

 S Ida Erika Wieborg von Rosen 

 S Spogmai Zadran 

 S Nirusiya Shanmuganathan 

 S Frederik Novak Stenstad 

 S Chili Marie Winther Kraglund 

 S Andreas Peter H. Andersen 

 

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

 

 

Pkt. 10  Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Staten 

På Statens område udtræder Thomas Svare Ehlers (R) og Mia Varming Rangholm (R) af repræsen-

tantskabet. I stedet er Mikkel Jon Henningsen valgt som ny repræsentant.  

 

I samme forbindelse rykker Ole Boye Fjord Terkelsen fra suppleant til repræsentant.  

 

Der er en vakant plads, men den forventes besat på næste møde i oktober.  

 

Repræsentantskabet på Statens område ser herefter således ud: 

 

R  Ole Boye Fjord Terkelsen 

R  Mikkel Jon Henningsen 

 S Vakant 

 

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

 

 

Pkt. 11  Første udkast til den skriftlige beretning 

Med udgangspunkt i oplægget til bestyrelsens skriftlige beretning til brug på 
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repræsentantskabsmødet den 29-30. november 2022, drøftede og godkendte bestyrelsen første 

samlede udkast til den skriftlige beretning. 

Anden version af beretningen ligger klar til næste bestyrelsesmøde den 1. november 2022.  

 

 

Pkt. 12  Robusthedskommission og Yngre Lægers positioner  

I sundhedsaftalen af 20. maj 2022, ”Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen” er det 

aftalt at nedsætte en Robusthedskommission, der skal komme med anbefalinger til løsninger, der 

kan håndtere de grundlæggende udfordringer med mangel på personale, tid, rum og kompetencer 

til at løse kerneopgaverne. I august er der sket udpegning af medlemmer til kommissionen og kom-

missions arbejde er indledt primo september.  

 

Politisk er Yngre Læger repræsenteret ved AC, Lisbeth Lintz, som er ét af de otte medlemmer, der 

repræsenterer arbejdsmarkedets parter. I AC er nedsat en baggrundsgruppe blandt medlemsorga-

nisationerne. I Domus er baggrundsgruppen forankret i AC-udvalget og dernæst i FH i Yngre Læger.  

Fra Yngre Lægers sekretariatet er Klaus Matthiesen i YL udpeget til baggrundsgruppen.  

 

Yngre Læger har desuden i regi af Sygehussamarbejdet arbejdet med at påvirke Robusthedskom-

missionen igennem længere tid, og den fælles interessevaretagelse i dette regi fortætter, herun-

der i et fælles projekt om rette opgaver til rette hænder i samarbejde med Danske Regioner.  

Janne Vinderslev varetager dette arbejde i sekretariatet. 

 

Til forberedelse er udarbejdet en række udkast til YL-positioner og målsætninger for udkommet af 

kommissionens arbejde. 

 

Bestyrelsen drøftede udkastet til YL-positionerne. 

 

 

Pkt. 13 Forberedelse af YLB/YLR-F mødet den 1. - 2. november 2022 

På baggrund af drøftelserne på YLB-mødet den 17. august er programmet nu tilrettet.  

 

Bestyrelsen drøftede – og godkendte udkastet til dagsordenen til mødet. 

 

 

Pkt. 14 Afvikling af punktet 'Udvikling af Yngre Læger’ på repræsentantskabsmødet 

                  den 29. – 30. november 2022 

https://sum.dk/Media/637888973082282053/Aftale%20-%20Et%20sammenh%C3%A6ngende,%20n%C3%A6rt%20og%20st%C3%A6rkt%20sundhedsv%C3%A6sen.pdf
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Bestyrelse drøftede og godkendte udkastet til drejebog for afvikling af punktet ’Udvikling af Yngre 

Læger’ på repræsentantskabsmødet den 29. – 30. november 2022, og sekretariatet vil på den bag-

grund arbejde videre med færdiggørelse og planlægningen af forberedelsen af mødet. 

 

 

Pkt. 15 Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 29. – 30.   

                  november 2022 

På repræsentantskabsmødet i maj 2021 blev nedenstående forslag til ændringer til Yngre Lægers 

vedtægter fremlagt til høring med henblik på fremlæggelse til godkendelse på repræsentantskabs-

mødet den 29. – 30. november 2022.  

 

A. Vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen 

1. Kønsneutral formulering af Yngre Lægers vedtægter  

2. Funktionstidsbegrænsninger  

 

B. Vedtægtsændringer fremsat af Statens institutioner mv. i København 

1. Ændring af valggruppe VI – Statens institutioner mv. i København 

 

Bestyrelsen drøftede forslagene og tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 16 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 29. – 30.  

                  november 2022 

Bestyrelsen drøftede – og godkendte det det tilrettede program for repræsentantskabsmøde den 

29. – 30. november 2022, herunder gæstelisten. 

 

 

Pkt. 17 Principper for udpegning af Yngre Læger medlemmer til Lægeforeningens 

                  repræsentantskab 

Lægeforeningen har ændret sine vedtægter, således at repræsentantskabet nu er valgt for et år, 

jævnfør vedtægternes § 11.  

 

Det betyder, at Yngre Læger kort efter 10. januar får orientering om, hvor mange pladser Yngre 

Læger har i Lægeforeningens repræsentantskab i året, og i god tid inden repræsentantskabet of-

fentliggøres den 1. marts i året skal meddele, hvem der er repræsentanter for Yngre Læger i året, 

og dermed på forhånd har stemmeret på Lægemødet. 

 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/laegeforeningens_vedtaegter_2022.pdf
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Træder en repræsentant valgt fra Yngre Læger til Lægeforeningens repræsentantskab ud af Læge-

foreningens repræsentantskab i løbet af valgperioden, kan Yngre Læger indsupplere på den ledige 

plads. 

 

Yngre Lægers repræsentantskab vedtog på sit møde i november 2021 principper for udpegning af 

Yngre Læger medlemmer til Lægeforeningens repræsentantskab. På baggrund heraf er der udar-

bejdet en række principper for udpegning af Yngre Læger til Lægeforeningens repræsentantskab. 

 

Bestyrelsen drøftede – og tiltrådte - de nye principper for udpegning af Yngre Læger medlemmer 

til Lægeforeningens repræsentantskab. 

 

 

Pkt. 18  Optakt til Yngre Lægers budget 2023 

Yngre Læger er i gang med at udarbejde budget for 2023, her orienteres om hovedtræk for økono-
mien i foreningen og budgettet, således at bestyrelsen kan drøfte rammerne og eventuelle forslag 
til budget 2023. 
 
Yngre Lægers budget for 2023 skal vedtages af Yngre Lægers bestyrelse på bestyrelsesmødet den 
1. november 2022 med henblik på, at det kan forelægges Yngre Lægers repræsentantskab på re-
præsentantskabsmødet den 29. - 30. november 2022. 
 
Budgettet er generelt bygget op på baggrund af de aktiviteter, der er budgetteret med i 2022. De 
enkelte afdelinger kommer med input til budgetlægningen på baggrund af beslutninger i udvalg og 
bestyrelse, ligesom budgettet fremskrives med løn- og prisstigninger. 
 
Det betyder, at budgettet som udgangspunkt vil sigte på et uændret aktivitetsniveau i 2023 i for-
hold til 2022. 
 
Indtægterne baserer sig på lægeprognosens forventninger til antallet af nyuddannede læger, den 
historiske organisationsprocent og forventninger til afgangen af læger til PLO og FAS. 
 
Bestyrelsen drøftede rammer og forslag for budget 2023, og punktet vil blive fremsat til drøftelse 

igen på det førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

Pkt. 19  Pride 2023 

Helga Schultz gav en kort orientering om Pride 2023, hvor der er indgået en aftale med Lægefor-

eningen om, at de i 2023 arrangerer en Pride med vogn osv.  

 

Såfremt der ikke er taget et tilstrækkeligt initiativ fra Lægeforeningen til YLB-mødet til januar 



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2022 - 6738 / 4661199 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 
 
 
    
                                                                                                                            
    
 

11 
 

2023, vil punktet blive dagsordenssat på et YLB-møde til den tid med henblik på beslutning om 

gennemførelse af Priden i YL-regi. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 20  Orientering fra LFB-internatet den 25. - 27. august 2022 

Helga og Søren gav en kort orientering om drøftelser fra LFB-internatet den 25. – 27. august 2022, 

herunder blandt andet  

• Prioritering i sundhedsvæsnet  

• Lægernes Pension. 

• Honorarer for politisk valgte i Lægeforeningen 

 

 

Pkt. 21  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

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

den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet at alle arbejdsgrupper så såt er ved at 

være afsluttede. 

Såfremt der ikke udskrives Folketingsvalg inden medio december forventes den afsluttende rapport 

at være færdiggjort dér. 

 

 

Pkt. 22  Orientering fra udvalg 

Udvalgsformændene gav en kort status fra de enkelte udvalg. 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om blandt andet udvalgets seneste møde, 

hvor der blev drøftet Lægevagt (herunder at blandt andet uddannelseslægerne i 1813 oplever 

forringet uddannelseskvalitet), øget fokus på speciallægerne, og endvidere havde udvalget be-

søg fra GYL, der gennemgik KBU undersøgelsen 

 

• Kasper Staghøj Sinding fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om udvalgets arbejde med den 

kommende Arbejdsmiljø-survey.  

Kasper deltog i Lægeforeningens Forskningsudvalgets seneste møde, og deltog ligeledes - sam-

men med Christina Neergaard Pedersen i ’Yngre Lægedag’ i Sjælland med 2 oplæg. 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou om udvalgets kommende møde, 

den 21. september, hvor der blandt andet skal arbejdes med deltid; Wendy opfordrede i øvrigt 

til at sprede budskabet om den kommende TR dag den 6. oktober 2022. 
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• Fra Speciallægeudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om blandt andet udvalgets 

seneste møde den 6/9, hvor blandt andet planen for udvalgets arrangementer blev vedtaget, 

brainstorm omkring TR/FTR struktur for speciallæger og drøftelse af arbejdsmiljøansvarlig var 

på programmet. 

Udvalget har endvidere et ønske om at indlede en dialog med Overenskomstudvalget forud for 

OK24. 

 

• Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om det afholdte møde 5/9-

2022, hvor blandt andet brugen af de 7 lægeroller i forskellige kompetencevurderinger, samt 

yngre læger der under videreuddannelse, ønsker at forlade det offentlige sundhedsvæsen blev 

drøftet. 

Cæcilie orienterede endvidere om det kommende Strategi-seminar primo oktober i Kolding, 

hvor et af temaerne er efteruddannelse. 

 

• Fra GYL orienterede Sara Radl om udvalgets arbejde med at få optimeret udvalgets arbejde. 

 

 

Pkt. 23  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

• Lægevagten 

• Afsluttet §22, stk. 5 – sag på Slagelse Sygehus 

• Der forhandles aktuelt overenskomst på Færøerne 

 

 

Pkt. 24  Informationer til og fra de regionale formandskaber 

De regionale kontaktpersoner videregav relevant information mellem bestyrelsen og de regionale 

Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Midtjylland 

o Fokus på opgaveglidning fra overlæger til afdelingslæger 

 

• Region Syddanmark 

o Udfordringer i relation til blandt andet rekruttering og fastholdelse 

o Fokus på MED systemet 

 

• Region Sjælland 

o Kasper Gasbjerg stopper som formand pr 1/10 2023 
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• Staten 

o Thomas Ehlers er stoppet som formand og Ole Boye Fjord Terkelsen er valgt som ny  

 

 

Pkt. 25  Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik status på Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 10. august til den 

12. september 2022.  

 

 

Pkt. 26  Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der ikke være behov for ekstern kommunikations-

mæssig opfølgning. 

 

 

Eventuelt 

• Helga orienterede om  

o den kommende Ekstraordinære Generalforsamling i Lægernes Pension den 5/12 2022 

og efterspurgte behovet for et formøde. 

o Jordbrugsakademikernes repræsentant i AKA bestyrelse i forbindelse med disses 

overgang til DM og dermed også udtræder af AKA.  

Næstformanden i AKA forventes endvidere at udtræde af bestyrelsen. 
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