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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 i Domus Medica 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Helga Schultz, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, 
Søren Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen, Sara Radl og Kasper Staghøj Sinding. 
 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Martin Grønberg Jo-
hansen, Pia Eriksen Ahlers og Mette Tandrup Hansen (under pkt. 3). 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
1. Valg af mødeleder  
2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
3. Præsentation af det nye design for yl.dk  
4. Indstilling af medlem til Speciallægeudvalget 
5. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Lægemiddel- og Medikoudvalg 
6. Genudpegning af medlem til Almen Praksisudvalget 
7. Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget 
8. Godkendelse af YLB-mødekalender 2023  
9. Indstilling af nyt centralt udpeget medlem til uddannelsespost i Øst 
10. Godkendelse af forslag til vedtægtsændring – Bornholm  
11. Udvikling af Yngre Læger 
12. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022 
13. Forberedelse af YLB-internat den 17. – 18. august 2022  
14. Forvaltning af Yngre Lægers konfliktformue  
15. Indsamling af viden om afdelingslæger 
16. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 
17. Orientering fra LFB-mødet den 13. juni 2022 
18. Orientering fra udvalg 
19. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
20. Informationer til og fra de regionale formandskaber 
21. Status på kommunikation 
22. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
F2: 2022 - 3337 / 4497556 
 
 
 
 

2 
 

Pkt. 1  Valg af mødeleder  
Cæcilie Trier Sønderskov er valgt som mødeleder. 
 
 
Pkt. 2  Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 3  Præsentation af det nye design for yl.dk 
Mette Tandrup Hansen, chefkonsulent i Politik, Strategi og Kommunikation, gav en præsentation af 
arbejdet med og indholdet i det nye yl.dk. 
 
 
Pkt. 4  Indstilling af medlem til Speciallægeudvalget 
Formandskabet i Region Syddanmark indstiller Tina Arnt Sørensen som medlem af Speciallægeud-
valget. 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Der er ikke indkom-
met nogen bemærkninger til indstillingen. Tina Arnt Sørensener er derfor nyt medlem i udvalget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 5  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Lægemiddel- og Medikoudvalg 
Sekretariatet har fra YLRH modtaget en indstilling på Lægeforeningens opfordring om at indstille 
en ny Yngre Læger repræsentant til Lægemiddel- og Medikoudvalget. 
 
YLRH har på sit møde den 19. april 2022 besluttet at indstille afdelingslæge Troels Krogh Nielsen 
som kandidat. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og besluttede, at da der ikke er 
indkommet bemærkninger til indstillingen, vil Troels Krogh Nielsen blive indstillet som Yngre Læ-
gers nye repræsentant i udvalget. Inden endelig indstilling vil Søren Helsø kontakte Troels for at 
være helt sikker på, at han er bekendt med Lægemiddel – og Medikoudvalget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 6  Genudpegning af medlem til Almen Praksisudvalget 
Jesper Foss (Region Hovedstaden) skal pr. 20. juni 2022 genudpeges for en ny toårig periode som 
medlem af Almen Praksisudvalget. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og Jesper Foss vil 
fortsætte i udvalget, idet der ikke er indkommet bemærkninger til genudpegningen. Da Jesper 
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sidder i både Overenskomst- og Almen Praksisudvalget, vil Sara Radl vil kontakte ham for at høre, 
hvorvidt han ønsker at fortsætte i begge udvalg 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 7  Genudpegning af medlem til Overenskomstudvalget 
Ole Boye Fjord Terkelsen (Staten) skal pr. 20. juni 2022 genudpeges for en ny toårig periode som 
medlem af Overenskomstudvalget. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Ole Boye Fjord Ter-
kelsen vil fortsætte i udvalget, idet der ikke er indkommet bemærkninger til genudpegningen.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 8 Godkendelse af YLB-mødekalender 2023 
Udkast til mødekalender for 2023 har været sendt til kommentering på Lægedebatten, og da der 
ikke er modtaget kommentarer hertil, betragtes mødedatoerne som godkendt. 
 
Bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning. 
 
 
Pkt. 9  Indstilling af nyt centralt udpeget medlem til uddannelsespost i Øst 
Kristine Søgaard Dahl (Region Hovedstaden) er medlem af VUR Øst, men er ikke medlem af Yngre 
Lægers Uddannelsesudvalg. 
  
Line Engelbrecht Jensen har ønsket at udtræde af VUR Øst som YL/LF-repræsentant (og dermed 
også som medlem af UU og LUU). YL/LF-pladsen i VUR Øst er dermed ledig. 
  
På den baggrund indstiller Cæcilie Trier Sønderskov med tilslutning fra Helga Shultz og Jesper 
Brink Svendsen, at Kristine Søgaard Dahl afløser Line Engelbrecht Jensen som YL/LF-repræsentant 
i VUR Øst (og dermed også indtræder i UU og LUU).  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 10  Godkendelse af forslag til vedtægtsændring - Bornholm   
Yngre Lægerådet på Bornholm har udarbejdet et forslag til ny vedtægt, som tager udgangspunkt i 
standardvedtægten vedtaget af Yngre Lægers repræsentantskab i april 2019, men med en række 
tilpasninger, der afspejler de særlige vilkår for yngre læger på Bornholm. 
  
Yngre Lægerådet på Bornholm er fælles for yngre læger ansat på Bornholms Hospital, i psykiatrien 
på Bornholm samt i almen praksis på Bornholm.  
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Det er dermed ikke institutionen, men geografien, der afgrænser rådets arbejdsfelt og medlems-
gruppe. 
 
Det giver nogle ændringer, bl.a. i forhold til valg af formand, hvor alle medlemmer af Yngre Læ-
ger, ansat på Bornholm, har stemmeret. 
Bestyrelsen drøftede og godkendte ændringerne til vedtægterne for Yngre Lægerådet på Born-
holm. Jonas Olsen giver en tilbagemelding til Yngre Læger på Bornholm. 
 
 
Pkt. 11 Udvikling af Yngre Læger 
På repræsentantskabsmødet den 19. maj 2022 fortsatte repræsentantskabet de allerede igang-
satte samtaler om udvikling af Yngre Læger, denne gang med fokus på konkrete handlinger.  
 
Samtalerne på mødet tog denne gang udgangspunkt i de prioriterede temaer, samt vores nuvæ-
rende data og viden om medlemmerne, og hvad denne viden kalder på af konkrete handlinger, ud-
fordringer, overvejelser, etc. 
 
Konkret blev repræsentantskabet bedt om – blandt andet på baggrund af eksisterende data og vi-
den, samt de åbne udvalgsmøder at drøfte: Hvad dette kalder på? 
 
Opsamlingen fra samtalerne grupperer sig i følgende hovedkategorier: 

 Synlighed, image, branding og navn  
 Afdelings-/speciallæge-identiteten 
 Fællesskab 
 Arbejdsmiljø  
 FTR/TR 
 Segmenterede medlemstilbud, arrangementer, mm 
 Foreningens struktur 
 Politik 
 Diverse 

 
Bestyrelsen drøftede tilbagemeldingerne og besluttede at fortsætte arbejde med Udviklingen af 
Yngre Læger på YLB internatet i august. 
 
 
Pkt. 12 Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022 
Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 19. maj er der udsendt et kort evalueringsskema 
til mødedeltagerne.  
Med afsæt i blandt andet denne evaluering, drøftede og evaluerede bestyrelsen afviklingen af re-
præsentantskabsmødet, samt behovet for eventuel politisk og sekretariatsmæssig opfølgning på de 
enkelte punkter. 
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Pkt. 13 Forberedelse af YLB-internat den 17. - 18. august 2022 
Bestyrelsens forestående internat afholdes onsdag den 17.- torsdag den 18. august 2022 på Hotel 
Radisson Blue i Aarhus. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til program. 
  
 
Pkt. 14 Forvaltning af Yngre Lægers konfliktformue 
Bestyrelsen skal med mellemrum tage stilling til forvaltningen af Yngre Lægers konfliktformue.  
 
Den nuværende aftale om forvaltningen af Yngre Lægers konfliktformue i Lægernes Bank har væ-
ret gældende siden 2005, og bestyrelsen drøftede senest forvaltningen i marts 2014. 
 
Der skal tages stilling til de overordnede retningslinjer for forvaltningen af formuen.  
Foreningen har tilknyttet en ekstern ekspert til at følge investeringerne Rådgiveren deltager ligele-
des i møderne med Lægers Bank, når strategier/retningslinjer mv. aftales. Der bliver hvert år i de-
cember udarbejdet investeringsretningslinjer for det kommende år.  
 
Sekretariatet har bedt rådgiveren om en vurdering af Yngre Lægers afkast-risikoprofil for konflikt-
formuen. 
 
På baggrund af denne vurdering drøftede og besluttede bestyrelsen, at der ikke er behov for yder-
ligere - eller fornyede - analyser omkring forvaltningen af Yngre Lægers konfliktformue, og at fort-
sætte den nuværende strategi. 
 
 
Pkt. 15  Indsamling af viden om afdelingslæger                                                                                                                                            
Bestyrelsen traf i april 2021 beslutning om at igangsætte følgende 3 projekter, der alle havde fo-
kus på afdelingslægerne:  

 ”Afdelingslægeprojektet” 
 ”De 10 efteruddannelsesdage” (begge afledt af OK21)  
 ”Bestil en samtale”. 

 
For alle 3 projekter gjaldt det, at der var behov for at få mere indsigt i - og viden om - gruppen af 
afdelingslæger. Der er derfor indsamlet kvalitativ viden, som bl.a. genererer hypoteser til en kvan-
titativ indsamling af viden.  
 
Lars Mathiesen gav orientering om den kvalitative videns-indsamling.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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Pkt. 16  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 
Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revisionen af 
den lægelige videreuddannelse, herunder blandt andet, at: 

 der er fuld gang i møderækken 
 forventet endelig rapport er udskudt fra september til medio december. Derefter skal den i 

høring over en periode på et par måneder 
 afslutningsvist, når arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse er afsluttet, 

skal alle specialers målbeskrivelser revideres 
 

 
Pkt. 17  Orientering fra LFB-mødet den 13. juni 2022 
Medlemmer af LFB gav en kort orientering fra LFB-mødet den 13. juni 2022; blandt andet om:  

 Præsentation af overordnet design af nyt læger.dk 
 Renovering af Domus Medica 
 Udkast til Digitaliseringspolitik  

 
 
Pkt. 18  Orientering fra udvalg 
Hver udvalgsformand gav en kort status fra det enkelte udvalg. 
 
 Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om udvalgets arbejde med blandt andet ud-

valgets arbejde med en undersøgelse medlemmerne. Endvidere arbejdes der på afholdelse af 
en AP TR-dag for nyvalgte TR. 
 

 Kasper Sinding orienterede fra Arbejdsmiljøudvalget om blandt andet arbejdet med en kom-
mende arbejdsmiljøundersøgelse, som opfølgning på den tidligere gennemførte. Der stiles 
mod afholdelse af en Arbejdsmiljøkonference 
 

 Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou fra udvalgets seneste møde, hvor 
der blandt andet blev arbejdet med udvalgets handleplan om uklassifiserede stillinger. 
 

 Christina Neergaard-Pedersen orienterede fra Speciallægeudvalget, hvor der har været af-
holdt heldagsmøde med blandt andet prioriteringen af den lange række af de opgaver, der lig-
ger i udvalgets regi.  
Udvalgets planlagte internat flyttes til november, således at der vil kunne arbejdes med resul-
taterne fra den kommende survey om speciallæger. 
Honorering i forhold til pilotprojekt ’Task-force’ blev drøftet og besluttet. 
 

 Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om udvalgets nyligt afholdte 
Strategiseminar, hvor blandt andet brugen af inspektorrapporter og  Yngre Lægers holdning til 
sammenhængende uddannelsesforløb blev drøftet  
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 Fra GYL orienterede Jonas Olsen om udvalgets arbejde med blandt andet Kick-off-kurser, re-
krutteringen til GYL, og den gode introduktion af KBU’ere. 

 
 
Pkt. 19  Orientering fra Forhandlingsdelegationen 
Wendy Sophie Schou og Helga Schultz fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle em-
ner, herunder blandt andet:  

 Afdelingslægeprojekterne 
 Sag om fortolkning af vagtbelastning på Bispebjerg 
 Nyt EU-direktiv i forhold til maksimal arbejdstid 
 Planlægning af FTR-dag den 8. november i DGI-byen 
 Kommende forhandlinger på Færøerne 
 Lægevagt og 1813  

 
 
Pkt. 20  Informationer til og fra de regionale formandskaber 
De regionale kontaktpersoner videregav relevant information mellem bestyrelsen og de regionale 
Yngre Lægerådsformandskaber. 
 
 Region Nordjylland 

o Konstitueret ny næstformand fra september/oktober 
 

 Region Midtjylland 
o Udfordringer i forbindelse med samarbejde i forbindelse med Efteruddannelsesda-

gene 
o Der er sendt en bekymringsskrivelse vedrørende arbejdsmiljøet i Horsens, Randers 

og Gødstrup 
 

 Region Syddanmark 
o Oplevede uhensigtsmæssigheder i forbindelse med afdelingslægeprojektet 

 
 Region Sjælland 

o Corna-vinterpakken er udvidet til ultimo juni – oplevede uhensigtsmæssigheder her-
med 

o Bekymringsskrivelse for Gyn-Obs 
o Lillian Wedel Svendsen er valgt som ny næstformand 
o Planlagt §22, stk. 5-møde med regionen er udsat til september 

 
 Region Hovedstaden 

o Udfordringer i relation til 13-timers vagter på Bispebjerg 
o Task-force på Akutmodtagelserne er på dagsorden på YLRH møde i dag 
o Der skal vælges endnu en ny næstformand i stedet for Line Engelbrecht 
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 Staten 
o Der skal vælges ny formand til oktober, idet Thomas Ehlers tiltræder ny stilling 

udenfor Staten 
 
 
Pkt. 21  Status på kommunikation 
Der blev givet en status på Yngre Lægers eksterne kommunikation fra den 20. april til den 13. juni 
2022. 
 
 
Pkt. 22  Kommunikationsmæssig opfølgning 
På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil Jonas Olsen tale med FTR på Bornholm  
 
Eventuelt 

 Helga Schultz  
o spurgte til fordelingen af Kandidatfesterne 
o orienterede om status på Yngre Læger og Priden 

 Cæcilie Trier Sønderskov spurgte til Yngre Lægers Arbejdsmiljø-strategi 


