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Referat af YL - Overenskomstudvalgsmøde - 02-09-2021 i Domus Medica 

 

 

Deltagere (fysisk): Wendy Sophie Schou, Andrea Maier, Lasse Mosegaard Schmidt, Naima 

Elsayed, Ole Boye Fjord Terkelsen, Sanne Thysen. 

Deltagere (virtuelt): Christina Neegaard Pedersen, David Füchtbauer, Jesper Foss, Lasse 

Wedege Penning, Ole Møller Hansen, Tue Kruse Rasmussen, Susanne Wammen 

(observatør). 

Afbud: Niwar Faisal Mohamad, Vinni Faber Rasmussen og Eske Roth. 

Sekretariatet: Sofie Møller Barkholt 

 
Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af Overenskomstudvalgsmøde den 26. maj 2021 

3. Status for afdelingslægeprojektet v/Wendy 

4. Handleplan - Lægeløn.dk v/ Sanne Marie Thysen 

5. Status for Task Force vedr. Akutområdet v/ Christina Neergaard 

6. FTR 2-dages træffet den 14. til 15. september 2021 

7. TR-dagen den 12. oktober 2021 

8. Runde fra regionerne 

9. Evt. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt.  
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra den 26. maj 2021 
 
Godkendt. 
 
Ad 3) Status for afdelingslægeprojektet v/Wendy Schou 
 
Forhandlingsdelegationen er i tæt kontakt med de regionale formandsskaber. Ved siden 
af det politiske spor er der et sideløbende spor med YL sekretariatet. YL sekretariatet 



udarbejder retningslinjer, og har løbende dialog med Danske Regioner. Der var et møde 
mellem sekretariatet og Danske Regioner den 24. august 2021, og projektet forventes at  
køre op i tempo nu (langsom opstart pga. DSR strejken). 
 
Tovholderne formodes at blive frikøbt én dag pr. uge. Danske Regioner har fortsat ikke 
en afklaring på, hvordan midlerne til frikøb skal fordeles. Der er lagt pres på fra YL’s 
side mht. en afklaring vedrørende dette, da de pågældende der skal frikøbes, bl.a. skal 
fritages for tjenesteplanen. 
 
Det bliver tovholderne i et samarbejde med de regionale formandsskaber, der godkender 
projekterne. FH vil følge tæt med i godkendelserne.  
 
Med hensyn til de 40 mio. kr. skal midlerne findes ude i afdelingernes budgetter. Der er 
tale om midler, som i forrige overenskomstperiode ikke blev brugt lokalt trods 
øremærket til YL. Derfor bliver der ikke tilført nye midler til regionerne. YL er i dialog 
med DR om hvordan det lavpraktisk skal foregår, og der vil formentlig blive forskellige 
modeller alt afhængig af region, sygehus og afdelinger.   
 
 
Ad 4) Handleplan - Lægeløn.dk v/Sanne Marie Thysen 
 
På sidste overenskomstudvalgsmøde blev det aftalt, at lægeløn.dk skal testes ude på 
nogle af afdelingerne i hhv. Region H og Region Sjælland. Lægeløn.dk er et program, 
hvor den enkelte yngre læge hurtigt, nemt og effektivt kan tjekke om vedkommendes 
lønseddel er korrekt.  
 
De udvalgte afdelinger startede med at teste medio august 2021, hvorfor der først kan 
afgives en status for projektet på næste overenskomstudvalgsmøde. Til næste møde skal 
det drøftes, hvorvidt projektet skal fortsætte, og i sidste ende om der skal laves en 
indstilling til YLB ang evt økonomisk støtte til projektet, så det kan tilbydes gratis til 
vores medlemmer.  
 
Ad 5) Status for Task Force vedr. Akutområdet v/ Christina Neergaard 
 
Der kører to ensrettede handleplaner vedr. akutområdet i hhv. Arbejdsmiljøudvalget og 
Overenskomstudvalget. De to handleplaner skal gøres ens.  
 
Fælles indsats ved hjælp af en task-forsk. Workshop hvor både ledelse og YL er 
repræsenteret. Forud for workshop indhentes data.  
Christina vil desuden bede uddannelsesudvalget stille med to medlemmer til task-
forsken også, så området også belyses fra en uddannelsesvinkel. 
 
 
Ad 6) FTR 2-dages træffet den 14. til 15. september 2021 
 
Det er et to dages internat, som holdes én gang pr. året.  
 



Udover FTR-træf afholdes der også en FTR-dag, som er én gang årligt. FTR-træffet 
afholdes fremadrettet sandsynligvis i foråret.  
 
Programmet udsendes d.d. Programmet blev gennemgået. 
 
 
Ad 7) TR-dagen den 12. oktober 2021 
 
Dagen blev ikke afholdt sidste år, men afholdes i år i DGI-byen. Det samme program som 
sidste år. Der kommer en foredragsholder ved navn Anders Fogh Jensen, der holder et 
oplæg vedrørende ”Corona i kontekst”. Derudover er der oplæg fra Helga og 
sekretariatet vedrørende afdelingslægeprojektet og offentlige ansattes ytringsfrihed.  
 
 
Ad 8) Runde fra regionerne og staten 
 
Region Nordjylland – Akutmodtagelsen i Hjørring er ramt af for stor belastning. Der vil 
formentlig blive iværksat en vagtbelastningsopgørelse. Psykiatrien er geografisk 
udfordret, da et afsnit for patienter i Thisted skal have tilknyttet et beredskab, som har 
vist sig at være for dyrt. Der er dialog om anden billigere løsning, hvor alle der indgår i 
beredskabet tildeles et funktionstillæg på ca. kr. 500 pr. måned. Lokal løndannelse – 
enighed om et tillæg pr. publiceret artikel, derudover en drøftelse af hvordan der kan 
løftes krav om et forhåndsaftalt tillæg, der er målrettet afdelingslægerne.  
 
Region Midtjylland – Intet nyt.  
 
Region Hovedstaden – Der er for tiden drøftelser vedr. forlængelse af FEA COVID-19 
aftalen der udløb 31/8-21, herunder en rammeaftale om generel FEA-aftale. Fortsat 
ramt af DSR-strejken særligt mht. de uddannelsessøgende læger, som har udfordringer 
med at opnå deres kompetencer pga. operationer er blevet aflyst. Der er en dialog i 
gang vedr. korrekt fraværsmelding på 1813, da der er et højt sygefravær, herunder 
udfordringer med udeblivelse.  
 
Region Syddanmark – Ingen repræsentanter.  
 
Region Sjælland – De Yngre Læger har lig hovedstaden svært ved at opnå deres 
kompetencer pga. aflyste operationer. Der er opnået enighed mellem YL sekretariatet 
og Koncern HR, at de KBU-læger, der blev sendt tilbage til beredskabet primo 2021 pga. 
COVID-19 og sidenhen fik afslag på Selvstændigt virke vil modtage tillægget med 
tilbagevirkende kraft. Slagelse Akutafdeling har udfordringer med en for høj 
vagtbelastning, et mangelfuldt uddannelsesmiljø og generelt udfordrende arbejdsmiljø, 
hvorfor der er iværksat et nyt møde mellem YL sekretariatet og sygehusledelsen. 
Lokallønsforhandlingerne påbegyndes i september og vil foregå løbende i løbet af 
efteråret. 
 
Staten – Corona-situationen eksisterer fortsat, da staten fortsat ikke er normaliseret 
mht. fx de enheder, der blev oprettet i forbindelse med COVID-19 (fx 
smittesporingsenheden kører fortsat). Det er en politisk beslutning mht., hvornår staten 



skal ophøre med de særlige covid-relateret aktiviteter. Lokallønsforhandlinger 
påbegyndes nu, og det kører i henhold til proceduren.  
 
Ad 9) Evt. 
 
Næste møde er mandag den 4. oktober 2021 kl. 17 til 21. 
 
Øvrige mødedatoer i Overenskomstudvalget 2021 er: 
 

• Tirsdag den 9. november kl. 10 til 16 

• Tirsdag den 7. december kl. 17 til 19 (afholdes virtuelt, og afholdes kun i fald, 
der er punkter til dagsorden). 

 
Forslag om, at YK sekretariatet afholder et oplæg om Fase-lokallønsforhandling til 
mødet den 9. november 2021. 
 


