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Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. og 24. november 2021, Hotel Kolding 
Fjord 
 
Pkt. 1    Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger  
Yngre Lægers formand Helga Schultz bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Foreningens juridiske kon-
sulent Jacob Goldschmidt blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, at dagsor-
denen opfyldte kravene i vedtægterne, og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
 
Pkt. 2      Formandsberetning 
Referat fra beretningerne  
Formand, Helga Schultz, åbnede repræsentantskabsmødet ved at give sin mundtlige beretning. Overskrif-
terne var travlhed og de pressede rammer og vilkår, sundhedsansatte arbejder under samt vigtigheden af 
stærke fagforeningen: Om samarbejde, stå sammen og vise solidaritet. 
 
 
Pkt. 3      Beretning fra GYL, samt beretning fra GYL 
GYL´s talsperson gav den årlige beretning med fokus på GYL´s arbejde og de initiativer, der er i gang i grup-
pen. 
 
 
Pkt. 4      Drøftelse og godkendelse af beretninger 
Repræsentantskabet godkendte beretningerne. Fra deltagerne i salen var der opbakning til temaerne i for-
mandsberetningen og i drøftelserne blev der nævnt et ønske om at fokusere på medarbejderne som funda-
mentet i et godt sundhedsvæsen. IT-systemer og afdelingslægeprojektet blev også nævnt og drøftet. Ros var 
der også til GYL´s beretning. 
 
 
Pkt. 5      Udvikling af Yngre Læger 
På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i juni i år blev det aftalt, at der med fordel ville kunne iværksæt-
tes et arbejde med at forholde sig til Yngre Lægers fremtid; hvad tegner sig af muligheder og udfordringer 
for Yngre Læger som forening - blandt medlemmerne og i omverdenen.  
Som afsæt for dette arbejde indledte Tor Nonnegaard fra Implement med et oplæg om udfordringer i faglige 

organisationer, herunder perspektiv på forandringer i fagforeninger generelt med efterfølgende refleksion i 

plenum i forhold til Yngre Læger. 

På den baggrund blev der efterfølgende i 12 grupper talt videre om muligheder og trusler i forhold til udvik-

lingen med udgangspunktet er situationen nu, men med et blik for hvad der vil være vigtigt for vores med-

lemmer også om fem og ti år. 

Hensigten var at skabe et fælles billede af de udfordringer og muligheder, Yngre Læger har som organisa-

tion. 

Opfølgning og next step i dette arbejde vil være, at bestyrelsen arbejder videre med inputtet fra repræsen-

tantskabsmødet – og derefter drøfter videre med YLR-F kredsen, med henblik på en tilbagemelding til re-

præsentantskabet på repræsentantskabsmødet i foråret 2022. 
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Pkt. 6      Den danske model og lægerne – tilbageblik og fremtidsperspektiv 
Punktet indledtes med oplæg ved arbejdsmarkedsforsker Nanna Wesley Hansen, forskningscenter for ar-
bejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns universitet. Nanna Wesley Hansen gennemgik, 
hvad man forstår ved den danske model, hvordan den har fungeret ved de seneste overenskomstforhandlin-
ger specielt på det offentlige område, og nødvendigheden af at modellen skal kunne levere løsninger, både i 
forhold til udvikling af den offentlige sektor og i forhold til at et godt arbejdsmiljø. 
Derudover var der oplæg fra henholdsvis Ole Møller Hansen, Yngre Lægerådsformand, som fortalte hvordan 
modellen fungerer konkret i Region Nordjylland, og Ole Thomsen, sundhedsdirektør i Region Midtjylland som 
især lagde vægt på vigtigheden af, at modellen og samarbejdet skal kunne medvirke til udvikling af sund-
hedsvæsenet. 
Efter oplæggene var der paneldebat faciliteret af Søren Viemose. 

 
Pkt. 7      Orientering om lønudvikling for statsansatte yngre læger  
Repræsentant Thomas Svare Ehlers gav en redegørelse for lønudviklingen på det statslige område, samt re-
degjorde for de særlige udfordringer yngre læger på det statslige område har i forhold til det regionale om-
råde. 
Der blev fra forsamlingen udtrykt opbakning til at få kortlagt de særlige problemstillinger for de statsansatte 
– herunder udarbejdelse af konkrete handlemuligheder og igangsætte tiltag.  

 
Pkt. 8      Drøftelse af overenskomstovertrædelser i forbindelse med oprettelse af covidberedskaber 
samt pålæg til bestyrelsen om at rejse en voldgiftssag  
Forslagsstiller, repræsentant Jens Möhl Højbjerg fremlagde baggrunden for punktet, herunder baggrunden 
for forslaget om at Yngre Lægers bestyrelse skulle pålægges at gennemføre en voldgiftssag 
Bestyrelsen redegjorde for, at selvom man delte den frustration, som punktet er udtryk for, så kan bestyrel-
sen ikke støtte, at repræsentantskabet pålægger bestyrelsen at anlægge en voldgiftssag. Det er Yngre Læ-
gers forhandlingsdelegationen, der vurderer og træffer beslutning om, hvorvidt en konkret uenighed skal gø-
res til genstand for en faglig voldgift. Det gør man, når andre muligheder er udtømte og efter grundige over-
vejelser af konsekvenserne, og det vil man også gøre i den konkrete sag.   

Der var herefter en drøftelse af det konkrete sagsforløb og de procesmæssige implikationer. På baggrund af 
den stedfundne drøftelse forespurgte dirigenten forslagsstiller om, hvorvidt afstemningstemaet skulle æn-
dres fra ”pålægge” til ”henstille”. Dette blev bekræftet af forslagsstiller. Der blev herefter foretaget af-
stemning.  
Afstemningen viste, at et meget stort flertal ikke ønskede, at give den foreslåede henstilling til bestyrelsen. 
 

Punkt 9      Drøftelse og stillingtagen til bestyrelsens forslag til budget for 2022 
Direktør for Yngre Læger, Lars Mathiesen, gennemgik budgettet og bestyrelsen indstillede, at Budget 2022 
vedtages. 
Kontingentet fastholdes på kr. 3.660 kr. pr. år 
Kontingentet for de 2 yngste årgange fastholdes på 2.196 kr. 
Kontingentet for ekstraordinære medlemmer fastholdes på 240 kr. pr. år. 
Budgettet og de foreslåede kontingentsatser blev godkendt. 
 
 
Pkt. 10     Valg til Lægeforeningens repræsentantskab 
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Under punktet var i dagsorden fremlagt proceduren for yngre lægers deltagelse i – og valg til - Lægeforenin-
gens repræsentantskab. Proceduren blev gennemgået af Lars Mathiesen. Af proceduren fremgår blandt an-
det, at det indstilles, at alle repræsentanter i Yngre Lægers repræsentantskab inviteres til Lægeforeningens 
Læge- og repræsentantskabsmøde. En del af Yngre Læger repræsentanterne deltager med stemmeret - sva-
rende til det antal repræsentanter Yngre Læger opnår i Lægeforeningens repræsentantskab – de øvrige del-
tager uden stemmeret. Den fremlagte procedure blev vedtaget uden indsigelser  

 
 
Pkt. 11     Valg af lægelig revisor 
Der var ordinært valg af to lægelige revisorer og to suppleanter.  
Lægelig revisor Stine Madsen-Østerbye kunne ikke genopstille. Derimod genopstillede lægelig revisor Lea Bir-
nbaum Licht og suppleant Mads Bo Frellsen.  
Chili Marie Winther Kraglund stillede op til valg som ny lægelig revisor og Frederik Stenstad stillede op som 
suppleant 
Alle fire blev valgt.  
 
 
Pkt. 12      Delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension 
Under punktet var i dagsorden fremlagt Valggrundlag for Lægeforeningens liste til Lægernes Pension (side 
43). Dette og proceduren i forbindelse med generalforsamling i Lægernes pension den 22. april 2022 blev 
gennemgået af Jonas Olsen fra Yngre Lægers bestyrelse. 
 
Der blev fra salen udtrykt utilfredshed med at pensionskassens generalforsamling ligger som et særskilt 
møde i København, hvor denne tidligere har været en del af programmet for Lægemødet. Dette gør det væ-
sentligt mere besværligt og omstændeligt, at deltage i generalforsamlingen – ikke mindst for deltagere fra 
Jylland. Bestyrelsen var enig i, at dette ikke er optimalt. Desværre bliver der heller ikke mulighed for virtuel 
deltagelse. Man kommer til at se på eventuelle kompensationsmuligheder for deltagerne.  

 
 
Pkt. 13     Akutmodtagelserne - hvor er den røde tråd? 
Der var oplæg af sundhedspolitisk direktør danske regioner, Erik Jylling. 
 
Erik Jylling gjorde rede for den historiske baggrund for grundlæggelsen af de fælles akutmodtagelser, og for 
de udfordringer de skal kunne løse i fremtiden i forhold til den demografiske udvikling, patienternes forvent-
ning om inddragelse og behovet for empowerment, hvor man må forvente se flere digitale løsninger og øget 
mulighed for diagnosticering i eget hjem.  
Der var en del spørgsmål til belastningen i akutmodtagelserne og hvad man kan gøre for at forbedre arbejds-
miljøet og kvaliteten i patientbehandlingen. Også uddannelsesforholdene blev diskuteret, akutmodtagel-
serne er et ideelt uddannelsessted, men det forudsætter, der er den tilstrækkelige supervision og tilgænge-
lige specialist resurser. 
 
 
Pkt. 14      Valg til Yngre Lægers bestyrelse 
Der skulle vælges 1 bestyrelsesmedlem til Yngre Lægers bestyrelse, da bestyrelsesmedlem Anders Krog Vist-
isen pr. 1. september 2021 skiftede fra Yngre Læger til FAS. 
Kasper Staghøj Sinding stillede op som eneste kandidat og blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 
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Pkt.     15     Eventuelt 
Der blev foreslået, at der fremadrettet fremlægges en kort skriftlig beretning fra regionerne til repræsen-
tantskabet.  


