
1 
 

                                                                                             

F2:  / 4381180                                                          
 

 

Referat af møde i Speciallægeudvalget den 14. juni 2022  

Deltagere: Christina Neergaard Pedersen, Lasse Moesgaard Schmidt, Line Markdanner Lindgren, 
Martin Ruben Skou Jørgensen, Nanna Læssøe, Rikke Ersgaard, Tue Kruse Rasmussen,  

Afbud: Ina Houmann Jensen, Thea Otto Mattsson, Wendy Schou, Niels Juhl (observatør) 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 Mødeledelse  
Christina Neergaard Pedersen bød velkommen og blev udpeget som mødeleder. 
 
Formanden oplyste indledningsvist Tina Arnt er indstillet til en plads i speciallægeudvalget fra 
Region Syd. Formelt afventes YLB’s stillingtagen til indstilling og derfor forventes Tine først at 
kunne deltage i udvalget møder fra og med september. 
 
Der afventes ligeledes indstilling fra Region Sjælland om nyt medlem af udvalget. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 Godkendelse af Referat fra Speciallægeudvalgets møde den 12. maj 
2022 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 3 Årligt medlemsarrangement for alle nye speciallæger 
Udvalget godkendte at det indstilles til bestyrelsen, at oplæg om forslag til online- arrangemen-
ter: Lægelivet som speciallæge godkendes.  
 
Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse arbejder udvalget videre med programmet og 
ramme for arrangementerne i efteråret 2022. Det blev særligt bemærket, dels at indhold skal 
passe til formen, dels at der bør tages højde for, at der er nye speciallæger på flere arbejdsgi-
verområder.  Det blev desuden pointeret, at evalueringen af arrangementerne bliver vigtig i for-
hold til det videre arbejde med indsatsen. 
 
Det blev afslutningsvist bemærket, at det er vigtigt, at der i de tilbud som Yngre Læger har til 
speciallæger er en balance mellem både de mere og de mindre erfarne samt på fysisk deltagelse 
og virtuel deltagelse.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Lokal og regional interessevaretagelse for speciallæger 
Udvalget tog status over TR/FTR-strukturen til efterretning og drøftede muligheder for at styrke 
dialogen mellem speciallægerne og Yngre Læger, herunder også i forhold til TR og FTR’s rolle og 
opgaver, herunder muligheder og barrierer i forhold til en to-strenget struktur. 
 
De faldne bemærkninger under punktet indgår i det videre arbejde med udvalgets opgaver. 
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Ad dagsordenens pkt. 5. Organisatorisk relevant støtte til speciallægenetværk såvel lokalt, 
regionalt og nationalt 
Udvalget drøftede muligheder og grundlag for netværk og konkluderede, at det er en vigtig ind-
sats. Samtidig er det væsentligt at få mere viden om, hvad det er speciallægerne efterlyser fra 
Yngre Læger, inden der gås mere i dybden i forhold til en konkretisering af forslag på temaet. 
 
Det undersøges samtidig om det vil være muligt at få PLO til at holde et oplæg for udvalget om-
kring deres erfaringer med at arbejde i og med netværk. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 Speciallægeudvalgets opgaver i øvrigt 
Udvalget tog status på forberedelsen af den kvantitative undersøgelse til efterretning og bemær-
kede særligt, at: 

• det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kun er speciallæger på det regionale 
område 

• italesættelsen særligt af de ting der forventes at være svære er vigtig og hvor det er re-
levant bør åbne spørgsmål (fritekst) overvejes 

• temaer som arbejdsmiljø, anerkendelse, indflydelse, samt relation og anvendelse af 
TR/FTR er vigtige  

 
Der var opbakning til, at speciallægeudvalget bliver testpanel i løbet af august på spørgeske-
maet inden det udsendes. 
 
Udvalget havde på baggrund af et oplæg fra sekretariatet en første drøftelse af Yngre Lægers 
kommunikationsstrategi i relation til speciallæger. Det blev bemærket, at det er vigtigt at vælge 
de rette kanaler, at sikre en positiv og konstruktiv kommunikation samt at huske på, at special-
lægerne er en segmenteret medlemsgruppe.  
 
Kommunikationsstrategien drøftes også i bestyrelsen og de faldne bemærkninger indgår i det vi-
dere arbejde med Yngre Lægers kommunikationsstrategi, idet bemærkes at drøftelserne fort-
sættes i speciallægeudvalget på kommende møder med henblik på yderligere input.  
 
Udvalget tog desuden orienteringen om status i forhold til Yngre Lægers arbejde med speciallæ-
gestillinger (afdelingslæge/overlæge). 
 
I forhold til drøftelserne om fremadrettede forslag til indsatser målrettet speciallæger bemær-
kede udvalget særligt følgende: 

• Det er vigtigt med viden om, hvad speciallægerne rent faktisk efterspørger inden udval-
get lægger sig fast på forslag til her og nu indsatser for speciallæger 

• Det er lige så vigtigt, at vi møder speciallægerne på den rette måde, hvilket også får be-
tydning i forhold til temavalg 

• Fokus er i første omgang på udvalgets faste opgaver 
• Det bliver på længere sigt vigtigt at komme med forslag til konkrete regionale indsatser 

målrettet speciallæger 
 
Skemaet tilpasses på baggrund af de faldne bemærkninger og drøftelserne fortsættes på kom-
mende møder, idet bemærkes, at det planlagte internatmøde i september afkortes til én dag, 
medmindre data fra den kvantitative undersøgelse kan være klar. Er data først klar senere plan-
lægges med et internatmøde i november. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Kommunikationsmæssig opfølgning 
YLB forelægges indstilling om godkendelse af årligt medlemsarrangement ”Forslag til on-line ar-
rangementer: Lægelivet som speciallægefor alle nye speciallæger ”. YLB orienteres endvidere 
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om at speciallægeudvalget afventer data fra den kvantitative undersøgelse og at man prioriterer 
de faste opgaver først. 
 
Der bliver kommunikeret ud om speciallægeudvalgets møde med fokus på processen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Evt. 
Ingen bemærkninger 
 


