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Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget i Domus Medica fredag den 29. oktober 2021 

kl. 10-16. 

 

 

Deltagere: Christina Neegaard Petersen (Region Syd), Karin Kæreby Pedersen (Region 

H), Kirsten Skipper Mortensen (Regin Midt), Simon Imer Jespersen (Region Sjælland), 

Bjarne Rønde Kristensen (observatør FAS) 

Afbud / ikke svaret: Terese Bräuner Skansing, Maja Carsting Bjerrum, Jonas Olsen, 

homas Svare Ehlers, Line Tegtmeier Frandsen, Mia Børsmose Trip, Kaya Baunkjær 

Elkington, Emilia Nejatbakhsh, Mireille Lacroix,  

Punkt 1 – Velkomst 

 

Det blev drøftet, om YL har en liste over afdelinger, hvor der er via Medlemsservice eller 

andre henvendelser er mistanke om dårligt arbejdsmiljø, og som er eller bør anmeldes 

til arbejdstilsynet. Denne findes frem eller genetableres af sekretariatet. 

Punkt 2 – Referat af møde i AMU den 26. august 2021 

 

Punk 2.a justeres således at det alene fremgår, at den arbejdsmiljøansvarlige 
afdelingslæge er drøftet og det afklares om projektet er egnet til anvendelse af midler 
fra afdelingslægeprojektet aftalt ved OK21. 
 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
Punkt 3 - Udvalgsfolder 2021 
 
Det blev efterspurgt, om der kan tilføjes en note om det øvrige arbejdsmiljøarbejde, 
som YL er en del af, men som ikke er iværksat af udvalget, herunder diverse 
arbejdsgrupper, fora mv., som Yngre Læger sidder med i. 
 
Punkt 4 – status på arbejdsgruppen om task force til akutmodtagelser 
 
Christina Neergaard gav en status på arbejdet I arbejdsgruppen om task force til 
akutmodtagelser. Der blev afholdt opstartsmøde den 8. oktober hvor det blev drøftet, at 
der arbejdes med at have materiale klar til akutmodtagelserne dag (den 11/2-22).  
 
Derudover blev det besluttet, at DSAM bør orienteres om - og eventuelt inddrages i - 
arbejdet. 



 
Der blev derudover givet en kort status på arbejdet i arbejdsgruppen om natarbejde, 
hvor JMF sidder på AC’s plads i arbejdsgruppen. Fokus fra Yngre Læger er, at der bliver 
adgang til at fravige reglerne og anbefalingerne, hvis der er behov. 
 
Punkt 5 – Godkendelse af materiale 
 

a. Flowchart om vold og trusler 
Råudkast til flowchart om vold og trusler blev drøftet. Der var enighed om, at 
flowcharten bør have karakter af en enkelt og klar instruks, med fokus på handlinger, 
som den enkelte kan foretage sig umiddelbart efter en episode.  
 

b. Flyer om seksuel chikane med OL 
Den reviderede flyers lægges op på lægedebatten i arbejdsmiljøudvalgsgruppen mhp. 
bemærkninger fra udvalget. 
 
Punkt 6 – Oplæg v /Yngre Lægers erhvervspsykolog Mette Krøigaard om 
belastningsreaktion blandt yngre læger 
 
Mette holdt oplæg til inspiration for udvalgets arbejde med travlhed og stress blandt 
yngre læger. Oplægget gav anledning til efterfølgende debat om bl.a. temaerne 
nulfejlskultur, arbejdspres og kollegialt sammenhold. 
 
Punkt 7 – justerede handleplaner  
 
Der blev arbejdet på handleplanerne, som gennemskrives og mhp. forelæggelse for 
bestyrelsen på internat i januar 2022.  
 
Punkt 8 – gennemgang af arbejdsmiljøsiden på YL.dk mhp. justeringer 
 
Som følge af tidsmangel blev punktet ikke behandlet. 
 
Punkt 9 – Mødeplan og mødeform for 2022 
 
Følgende datoer for møder i 2022 blev aftalt:  

 Onsdag den 12. januar 2022, kl. 18.30-21.00 (virtuelt) 

 Internat fredag den 1.april 2022– lørdag den 2. april 2022  

 Fælles møde med Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg inden sommerferien. 
Nærmere dato aftales med Overlægeforeningen og meldes ud efterfølgende. 

 Tirsdag den 30. august kl. 18.30-21 (virtuelt) 

 Fredag den 28. oktober kl. 10-16 I Domus med efterfølgende middag på restaurant 
 


