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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 6. november 2019 i Aalborg 
 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin (fra punkt 4), 
Jesper Brink Svendsen, Sofie Hjortø, Cæcilie Trier Sønderskov, Christina Frøslev-Friis og Kim Ager-
holm Brogaard. 
 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Anne Mejer og Pia 
Eriksen Ahlers. 
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Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 

 

Til drøftelse: 

4. Status på organisatorisk medlemstilhørsforhold for ansatte speciallæger i Almen Praksis  

5. Forberedelse af møde med YLB/YLR-F den 6. – 7. november 2019  

6. Status for arbejdsgruppen ’Honorering af formandskaberne’  

7. Status på arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe til gennemgang af Yngre Lægers vedtæg-

ter  

8. Samarbejde mellem YLB og YLR-F i 2020 og fremefter 

9. Fordeling af kandidatfester, vinteren 2020 

 

 

Til orientering: 

10. Syghusbyggeri og medarbejderinddragelse 

11. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 4. november 2019 

12. Orientering fra udvalg 

13. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

14. Status på kommunikation  

15. Kommunikationsmæssig opfølgning 

 
Eventuelt:  
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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 kandidat til Lægeforeningens ærespris 

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

Lægeforeningens ærespris i 2020 i henhold til vedtægterne for Lægeforeningens ærespris. 

 

Lægeforeningen skal senest fredag den 6. december 2019 have modtaget en motiveret indstilling. 

Årets prismodtager bliver valgt på et LFB-møde primo 2020 på grundlag af de indkomne indstillin-

ger. 

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater, og besluttede at udskyde den endelige beslutning til det 

kommende bestyrelsesmøde den 4. december 2019. 

 

 

Pkt. 4 Status på organisatorisk medlemstilhørsforhold for ansatte speciallæger i  

                   Almen Praksis 

Helga Schultz og Lars Mathiesen gav en status – bl.a. på baggrund af behandling af punktet på be-

styrelsesmødet i Lægeforeningen den 4. november 2019. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede situationen. 

 

Pkt. 5 Forberedelse af møde med YLB/YLR-F den 6. - 7. november 2019 

Bestyrelsen drøftede afviklingen af mødet. 
 

 
Pkt. 6 Status på arbejdet med model for honorering af de regionale Yngre Lægerådsformand-

skaber 
Ved flere tidligere lejligheder har spørgsmålet om honorering af de regionale formandskaber været 
drøftet – dog uden, at der er blevet fundet en model herfor. 
 
På baggrund af en samlet henvendelse fra de regionale Yngre Lægerådsformænd efter seneste re-
præsentantskabsmøde foreslås det, at der igen gøres en indsats for at få sat gang i denne proces. 
 
På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle 5 regio-
ner, Staten, samt sekretariatet for at forberede et forslag til en model for honorering til præsen-
tation og drøftelse - i første omgang med YLR-F - og på længere sigt på et 
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repræsentantskabsmøde. 
Formålet med arbejdet er at udarbejde en model til honorering af de regionale formandskaber i et 
omfang, der afspejler det regionale arbejde og den fælles indsats, der ydes såvel i forhold til ’in-
ternt’ Yngre Læge-foreningsarbejde generelt, som det arbejde, der udføres i relation til den en-
kelte region. 
 
Arbejdsgruppen har mødtes to gange, og på baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til en mo-
del for honorering. Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende model. 
Lars Mathiesen gennemgik det skitserede forslag til model for honorering af de regionale Yngre 
Lægerådsformandskaber, og bestyrelsen drøftede forslaget og de enkelte elementer deri.  
Forslaget vil blive drøftet på det kommende møde med de regionale formandskaber. 
 
 
Pkt. 7 Status på arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe til gennemgang af Yngre 
                   Lægers vedtægter 
På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i foråret blev det besluttet, hvor et af de fremsatte for-
slag til vedtægtsændringer blev vedtaget, blev det endvidere besluttet, at lade den nedsatte ar-
bejdsgruppe drøfte hvorvidt der skal ændres ved den måde, hvorpå afstemninger foregår, samt at 
se på Valggruppe VI (Statens institutioner mv. i København) til Statsansatte i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen mødtes den 2. oktober, hvor forskellige varianter af afstemningsformer blev gen-
nemgået og drøftet, og konklusionen blev, at der holdes fast i den metode til afstemninger, der 
benyttes p.t.  
På mødet i arbejdsgruppen den 2. oktober blev forslaget om at ændre valggruppe VI drøftet.  
Dette vil blive drøftet på det kommende møde med YLB/YLR-F den 6. - 7. november 2019. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – og besluttede i øvrigt, at anbefale, at der ikke gø-
res brug af ’stillere’ på repræsentantskabsmødet i forbindelse med valg til bestyrelsen, og drøfte 
muligheden for dette på mødet med YLR-F/YB den 6. - 7. november 2019. 
 
 
Pkt. 8 Samarbejde mellem YLB og YLR-F i 2020 og fremefter  
Pr. 1. januar 2020 hjemtager og styrker Yngre Læger sin regionale sekretariatsbetjening og blandt 
andet på baggrund heraf drøftede bestyrelsen hvorledes samarbejdet med YLR-Formandskaberne 
kan styrkes fremadrettet; kan koordineringen og samarbejdet udenfor møderne, herunder via kon-
taktpersonerne gøres tættere og i så fald hvordan?  
 
Aktuelt er det formaliserede samarbejde organiseret omkring et årligt aftenmøde i foråret (kl. 17-
20) samt et årligt døgninternat i starten af november (fra kl. 17 eftermiddag på dag et til kl. 16 
eftermiddag på dag to). Begge møder ligger forud for henholdsvis forårets og efterårets repræsen-
tantskabsmøde. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige måder, hvorpå samarbejdet med de regionale formandskaber ville 
kunne styrkes på.  



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2019 - 3064 / 2231945 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 
 
 
    
                                                                                                                            
    
 

5 
 

Det drøftedes blandt andet hvorvidt samarbejdet - som opstart til både de nye regionale YL-sekre-
tariater, samt en eventuel anderledes samarbejdsform mellem YLB og de regionale formandskaber 
- skal styrkes via en fælles faglig dag primo 2020, og besluttede, at der arbejdes videre med plan-
lægning af en sådan dag.  
Et oplæg til at styrke samarbejdet vil blive sat på dagsordenen på YLB-mødet den 4. december 
2019. 
 
  
 
Pkt. 9 Fordeling af kandidatfester, vinteren 2020 
Kandidatfester for vinteren for 2020 er planlagt.  

 

Bestyrelsen drøftede den foreløbige fordelingen og besluttede at fortsætte den endelige fordelin-

gen på Lægedebatten. 

 

Pkt. 10 Orientering om de nye sygehusbyggerier 
Klaus Matthiesen og Helga Schultz gav en orientering om de nye sygehusbyggerier. 
Yngre Læger har på baggrund af drøftelser i blandt andet YLR Hovedstaden inviteret til temamøde 
om Sygehusbyggerier og Medarbejderinddragelse, den 30. januar 2020 i Aarhus 
Formålet med mødet er at drøfte strategier og perspektiver for den bedst mulige medarbejderind-
dragelse ved sygehusbyggerier mv., herunder facilitere videndeling og inspiration på tværs, evt. i 
form af udarbejdelse af vejledning til FTR’ere og andre interesserede. 
 
Temamødet vil med udgangspunkt i en række konkrete oplæg drøfte udfordringerne og mulige 
strategier for, at Yngre Læger kan gøre deres indflydelse gældende lokalt. Det er intentionen, at 
der udover oplæg fra YL-FTR, der kan fortælle om egne erfaringer med byggeprojekter, også vil 
være oplæg fra regionsrepræsentanter, idet regionerne faktisk arbejder ret målrettet med at få 
medarbejderperspektiver indarbejdet ved større anlægsarbejder. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede de nye sygehus byggerier i øvrigt, samt 
muligheden for at få udarbejdet et Yngre Læger politikpapir om ’Medarbejderinddragelse’. 
 

Pkt. 11 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 4. november 2019 

Helga Schultz, Jesper Brink Svendsen og Christina Frøslev-Friis LFB gav en kort orientering fra LFB-

mødet den 4. november 2019, herunder blandt andet: 

• Organisatorisk medlemstilhør 

• Vedtagelse af politikpapir om Lægearbejdsmarkedet idet nære sundhedsvæsen 

• Private sundhedsforsikringer 

• Styrkelse af psykiatrisk forskning 

• Lægeerklæring vedrørende ansøgning om dansk indfødsret 

• Afsøgning af et alternativ til den nuværende Lægedebat 
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• Dimensionering af speciallægeuddannelsespladser 2021-2025 

 

 

Pkt. 12 Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at give en kort status fra det 

enkelte udvalg: 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet et afholdt TR 

internat AP-læger (DYNAMU) med deltagelse af Gunver Lillevang (fra PLO’s bestyrelse), mang-

lende afklaring af udfordringer i relation til arbejdsskadeforsikring for læger, der kører læge-

vagt. Endvidere arbejdes der med at indsamle aftaler for at skabe et overblik over aflønning 

af AP-læger for TR og udestående med Danske Regioner i relation til ikke udbetalte ferie-

penge. 

 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Sofie Hjortø om udvalgets arbejde med - i samarbejde 

med FAS - at udsende et survey om kontorforhold, herunder timingen for udsendelse. Koordi-

neringen i forhold til udsendelse afklares af sekretaiatet 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om afholdelse af en succesfuld 

UKYL-dag 

 

• Intet nyt fra GYL 

 
Pkt. 13 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
 
Intet nyt fra Forhandlingsdelegationen  
 

Pkt. 14  Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik kort kommunikationsområdet for perioden 16. oktober – 28. oktober 2019, 
og her er det især i forbindelse med følgende emner at Yngre Læger har været i medierne: 

• Lægedækning 

• Besparelser 

• Arbejdsmiljø 

• Vold og trusler 

 
På Yl.dk: 
Ugens spørgsmål: Vagt på flere afdelinger 
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Janne Vinderslev orienterede endvidere om, at åbning af Valgpladsen fredag, den 8. november 
2019. samt en nylig gennemført undersøgelse af elektroniske patientjournal-systemer blandt yngre 
læger. Der arbejdes på en kommunikationsplan for resultaterne fra undersøgelsen. 
 
 
Pkt. 15 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der ikke være behov for kommunikationsmæssig 

opfølgning. 

 

Eventuelt 

• Kim Agerholm Brogaard orienterede om sin deltagelse i repræsentantskabsmøde i European 

Junior Doctors, hvor der blandt blev valgt en ny bestyrelse.  

Kim er endvidere blevet valgt som repræsentant på vegne af European Junior Doctors i 

UEMO (European Union of General Practitioners), der er svarende til den europæiske for-

ening for praktiserende læger. 

• Helga Schultz har deltaget i et strategiseminar i Akademikernes A-kasse, samt i et arbejde 

med at arbejde med et generelt løfte i psykiatrien  

• Bjarne Skjødt Hjaltalin orienterede om en aktuel klagesag fra sin egen afdeling  


