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Referat af YL - Overenskomstudvalg - 16-03-2022 - virtuelt i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Søren Niemi Helsø, Lasse Schmidt, Vinni, Jakob Nørgaard Henriksen, Tue, 

David, Ole Terkelsen, Lillian Svendsen, Ole Møller Hansen, Thomas Svare Ehlers, Niels 

Juul 

Afbud: Sanne Marie Thysen, Wendy Schou 

 

Dagsorden 
 

1. Mødeledelse 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 27. januar 2022 
4. Udvikling af Yngre Læger 
5. Konkretisering af handleplaner 

a. Fortsættelse af drøftelse af punktet ved mødet den 27. januar 2022, jf. 
referat af dette møde 

6. Status for afdelingslægeprojektet 
7. Status for Task Force vedr. Akutafdelinger 
8. Runde regionerne og staten 

 
Ad 1. Mødeledelse 
Søren Niemi Helsø, da Wendy Schou er på barselsorlov. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
 
Ad 3. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 27. januar 2022 
Godkendt. 
 
Ad 4. Udvikling af Yngre Læger 
Punktet blev behandlet ved særskilt møde den 16. marts 2022 kl. 18.30 til 19.30. 
 
Ad 5. Konkretisering af handleplaner 
 
Det blev besluttet, at der nedsættes en handleplansgruppe mht. uklassificerede 
stillinger. Søren, Lillian og Ole tilmeldte sig handleplansgruppen. Pga. ferieafviklingen 
starter handleplansgruppen op i maj 2022.   



 
Det blev besluttet, at de øvrige forslag til handleplaner bortfalder, jf. forslag til 
handleplaner i referat af overenskomstudvalgsmødet af den 27. januar 2022. Dog med 
undtagelse af lønudvikling i staten, som er igangsat som handleplan. 
 
 
Ad. 6. Status for afdelingslægeprojektet 
 
Afdelingslægeprojektet er i gang. De er længst i Region Midtjylland, hvor der også har 
været ansøgt om flere projektet, end der er midler til. De er kortest i Region Sjælland. 
 
Ad 7. Status for Task Force vedr. akutafdelinger 
 
Status i Task Forcen vedr. akutafdelinger er, at de har afholdt alle møder. Derfor er de 
nu nået til at samle materialet, der skal med ud på de workshops, som de forhåbentlig 
bliver inviteret ud til. Det vil altså sige, at planen er, at akutafdelingerne fremadrettet 
kan henvende sig til Task Forcen med henblik på, at nogle af medlemmerne af Task 
Forcen kommer på besøg ude på den respektive akutafdeling og afholder en workshop. 
Til denne workshop medbringer de materiale, og det er dette materiale Task Forcen nu 
er nået til at få udarbejdet.  
  
Materialet regner Task Forcen med bliver dokumenter i form af: 
  

• Et spørgeskema, der sendes til yngre læger ved den respektive akutafdeling 
inden workshoppen 

• En invitation til at deltage i workshoppen 
• Et standardbrev til afdelingsledelsen, hvor TR er afsender 
• De vigtigste arbejdstids- og arbejdsmiljøregler  
• Etc.  

Når materialet er færddigjort, er det aftalt, at der skal gennemføres et pilotbesøg. På 
nuværende tidspunkt ligner det, at Task Forcen vil rette henvendelse til akutafdelingen 
på Sjællands Universitetshospital (dvs. Køge Sygehus) med henblik på besøg sen 
forår/tidlig sommer 2022. Når pilotbesøget er gennemført, vil Task Forcen foretage en 
evaluering med henblik på justering af workshoppen samt materialets indhold.  

Ad 8. Runde fra regionerne og staten 
 
Region Sjælland – afdelingslægeprojektet kører trægt. Forhåndsaftaleforhandlingerne er 
i gang, men er ikke færdige. Der er stor frustration omkring udmøntning af 
vinterpakken.  
 
Region Syddanmark – Fortsat frustration over vinterpakken. Alle lokalaftaler skal 
genforhandles, og det er et større arbejde at rydde op i dette. Der er et ønske om fra 
arbejdsgiverside, at der skal omfordeles flere lokallønsmidler over på afdelingslægerne.  
 



Lægeboliger – planlagt at nedlægge 23 lægeboliger i Odense pga. OUH flytter matrikler. 
De fleste af lægeboligerne flyttes til Svendborg.  
 
Region Midtjylland – Intet at berette. 
 
Region Nordjylland – definitionen af fokuseret ophold, og hvordan dette aflønnes. 
Udfordringen er, at man skal til Riget i 3 mdr. Regionen er nu enig i, at arbejdsgiver har 
forpligtelsen til at betale for udgiften til transport og overnatning.  
 
Forsøg med, at lægerne møder ind på forskellige tidspunkter (fleks). Strider imod 
overenskomstens § 19 
 
Staten – De FEA-lignende aftaler er fortsat gældende, men det er ved at klinge af. Der 
nærmer sig en normaliseret dagligdag. Der er dog et område, der rådgiver i Ukraine, 
hvorfor de fortsat arbejder en del.  
 
Region H – Intet at berette. 
 
Eventuelt 
 
Næste møde er torsdag 21. april 2022 kl. 18.30 – 21 (virtuelt) 


