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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 på Hotel Koldingfjord 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Helga Schultz, Wendy Sophie Schou, Søren Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Sanne 

Marie Thysen, Sara Radl, Kasper Staghøj Sinding, Kristine Søgaard Dahl og Jannik Hougaard Wheler. 

 

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

hansen, Anne Mejer og Pia Eriksen Ahlers. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

Ekstra pkt. Indstilling af medlem til VUR Øst 

4. Opfølgning på gårsdagens drøftelser 

5. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 11. maj 2023 

6. Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 

7. Lægernes Pension – status/tilbagemelding fra den ekstraordinære generalforsamling 

8. Indstilling til Lægeforeningens ærespris 2022 

9. Folkemøde 2023  

10. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

11. Orientering fra udvalg 

12. Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

13. Informationer til og fra de regionale forretningsudvalg 

14. Status på kommunikation  

15. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 
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Pkt. 1  Valg af mødeleder  

Wendy Sophie Schou blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2  Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3  Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

YLRM har på sit møde den 16. november 2022 valgt at indstille Marianne Vammen Damgaard til Al-

men Praksisudvalget pr. 1 februar 2023, idet Lotte Vinther Kiefer skifter til Nord. 

 

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

mærkninger til indstillingen, vil Marianne Vammen Damgaard blive medlem af udvalget pr. 1. fe-

bruar 2023. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ekstra pkt. Indstilling af medlem til VUR Øst 
Forperson for Uddannelsesudvalget, Kristine Søgaard Dahl, indstiller, at Jonas Siewers Olsen over-
tager den ledige plads LF/YL-plads i VUR Øst. 
 
Pladsen blev ledig efter Kristine Søgaard Dahl blev valgt som medlem af Yngre Lægers bestyrelse. 
 
 

Pkt. 4  Opfølgning på gårsdagens drøftelser 

Bestyrelsen samlede op på gårsdagens internat. 

 

 

Pkt. 5 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 11. maj 2023 

Bestyrelsen drøftede – og besluttede - den overordnede ramme og program for Yngre Lægers re-

præsentantskabsmøde den 11. maj 2023 i Kolding.  

Endvidere drøftedes hvorvidt samarbejdet med de regionale forretningsudvalg omkring repræsen-

tantskabsmøderne kan styrkes. 

 

 

Pkt. 6  Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 

På baggrund af valget til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i november, er konstitueringen 

nu faldet endeligt på plads. Konstitueringsoversigten blev gennemgået.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Pkt. 7  Lægernes Pension - status/tilbagemelding fra den ekstraordinære  

                  generalforsamling 

Wendy Sophie Schou og Søren Helsø, der deltog på den ekstraordinære generalforsamling i Læger-

nes Pension den 5. december 2022, gav en status/tilbagemelding til resten af bestyrelsen. 

 

 

Pkt. 8  Indstilling til Lægeforeningens ærespris 2022 

Sekretariatet havde ved fristens udløb modtaget en indstilling til Lægeforeningens ærespris 2022.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

 

Pkt. 9  Folkemøde 2023 

Folkemødet 2023 finder sted den 15. - 17. juni 2023 i Allinge på Bornholm. Yngre Lægers sekreta-

riat lægger op til, at Yngre Læger i lighed med tidligere deltager med to egne debatarrangementer 

i Akademikernes Hus. Herudover deltager vi i et fælles debatarrangement med de andre organisa-

tioner i Domus – og deltager i øvrige arrangementer, vi bliver inviteret til. 

 

Fra Yngre Lægers bestyrelse vil det i lighed med tidligere år være for- og næstforperson der  

deltager. 

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte med enkelte bemærkninger, at der arbejdes videre 

hermed. 

 

Bestyrelsen tog  orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 10  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Forperson for Uddannelsesudvalget, Kristine Søgaard Dahl, gav en mundtlig status på revision af 

den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet: 

• Udkastet til den endelige rapport forventes at foreligge den 18/1-2023 

• Møde i koordinationsgruppen (i Domus) på mandag den 23/1-23 

• Rapporten skal drøftes som både på et arbejdsgruppemøde 1. februar og i det nationale råd 

1. marts, og derefter i høringsfase.  

 

 

Pkt. 11  Orientering fra udvalg 

Udvalgsforpersonerne gav en kort status fra de enkelte udvalg. 

 

• Intet nyt fra Almen Praksisudvalget  
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• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Kasper Sinding om blandt andet sin deltagelse i en 

arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen ’Sammen om mental Sundhed’, hvor der pt. ar-

bejdes med et projekt omkring Psykologisk tryghed. 

I forhold til Arbejdsmiljøundersøgelsen arbejdes der videre med at dykke ned i datamate-

rialet, for at få et mere detaljeret, handlingsorienteret billede af analysens resultater. 

 

• Søren Helsø fra Overenskomstudvalget orienterede om blandt andet udvalgets møde i sid-

ste uge, hvor der blandt andet blev arbejdet med tilrettelæggelsen af OK24 processen. 

Endvidere deltog Niels Juul fra Overlægeforeningen på mødet. 

 

• Fra Speciallægeudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om blandt andet hen-

des deltagelse i Region Hovedstadens forberedende møde for de kommende speciallæger. 

Endvidere arbejdes der stadig med at dykke længere ned i data fra den gennemførte spe-

ciallægeundersøgelse. Næste møde i udvalget er 1. marts 2023. 

 

• Kristina Søgaard Dahl gav en orientering fra Uddannelsesudvalget om blandt andet det 

kommende Strategiseminar den 7. februar 2023. Uddannelseskonference i samarbejde 

med Overlægeforeningen den 8. februar med temaet ’Feedback-kultur’; der er meget stor 

interesse herfor.  

Der er indsendt høringssvar omkring Dimentioneringsplanen. 

Aktuelt eftersøger udvalget nye medlemmer. 

 

• Fra GYL orienterede Sara Radl og Jannik Wheler fra GYLs seneste møde, hvor der blev ar-

bejdet med den nyligt gennemførte KBU-undersøgelse. 

Der arbejdes på, at GYL afgiver sin beretning på efterårets repræsentantskabsmøde skrift-

ligt. 

 

 

Pkt. 12  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, hvor der især er arbejdet med forbere-

delse af OK24 kravsindsamlingsprocessen og Lægevagt-aftalen. 

Helga Schultz har deltaget i generalforsamling i Forhandlingsfællesskabet (i AC-regi), og deltager i 

et møde i Robusthedskommissionen i næste uge. 

 

 

Pkt. 13  Informationer til og fra de regionale forretningsudvalg 

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

gionale forretningsudvalg. 

 

• Region Nordjylland 

o Forretningsudvalg i indeværende uge. I næste uge er der ordinært medlemsmøde 

vedrørende ændringer til de regionale vedtægter 
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o Generelt kapacitetsudfordringer på alle regionens sygehuse 

o Overståede lokallønsforhandlinger 

o Generelle udfordringer med ’overlæge-glasloftet’ 

 

• Region Midtjylland 

o Bekymringsskrivelse fra Gødstrup 

o Horsens er ligeledes yderst udfordret 

o Lægevagtsaftale 

o Konstruktiv dialog med Overlægeforeningen 

 

• Region Syddanmark 

o Generelt ret pressede i Forretningsudvalget 

o En aftale omkring FEA ligger pt stille 

o OUH har indført et nyt lønsystem 

o Planlægning af et internat i det regionale Forretningsudvalg  

 

• Region Hovedstaden 

o Indgåelse af en Samarbejdsaftale 

o På Psykiatrisk Center Nordsjælland er der indsat en klinisk psykolog i en ledende 

overlægestilling 

 

Pkt. 14  Status på kommunikation 

Kommentarer på Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 29. november 2022 til den 9. ja-

nuar 2023 blev gennemgået.  

 

 

Pkt. 15  Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil er blive fulgt kommunikativt op på den stigende 

mængde af bekymringsskrivelser. 

 

 

Eventuelt 

• Christina Neergaard Pedersen orienterede om ’budskaberne’ på Kandidatfesterne 

• Sanne Thysen  

o orienterede om et afholdt møde med FADL omkring aflønning af forskning og en fo-

respørgsel om samarbejde med YL herom 

o viderebragte en forespørgsel fra Klinisk farmakologisk afdeling (Bispebjerg) vedrø-

rende muligheden for - på kick-off kurset - at informere om gratis kurser rettet til 

KBU læger i region Hovedstaden 

• Sara Radl spurgte til konsekvenser for yngre læger ved en eventuel afskafning af Store Be-

dedag 


