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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 7. juni 2021 i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen,  

Søren Helsø, Jonas Olsen og Sara Radl. 

 

Deltagere via Teams: Cæcilie Trier Sønderskov og Christina Neergaard Pedersen kl. 8.45-9.30 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Pia Eriksen Ahlers  

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

4. Indstilling af medlemmer til Ankenævn for Tilsynsafgørelser 

5. 10 efteruddannelsesdage for afdelingslæger – udkast til foreløbig arbejdsplan 

6. Kommissorium Yngre Lægers Speciallægeudvalg 2021  

7. Ny medlemsservice til afdelingslæger call-back funktion 

8. OK21-periodeprojekt om faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslæger 

9. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021  

10. Corona-status 

11. Opsamling på YLB-YLR-F mødet den 3. juni 2021  

12. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

13. Orientering fra udvalg 

14. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH)  

15. Informationer til og fra de regionale formandskaber  

16. Status på kommunikation  

17. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 
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Pkt. 1 Valg af mødeleder  

Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Hovedstaden 

I Region Hovedstaden udtræder Johannes Krogh (R) og Mia Warming Rangholm (S) af repræsentant-

skabet. I stedet er Louise Bjørkholt Andersen og Christiane Marie Bay valgt som nye suppleanter. 

  

I samme forbindelse rykker Lea Birnbaum Licht fra suppleant til repræsentant. 

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

 

R  Helga Schultz 

R  Asbjørn Børch Hasselager 

R  Jesper Brink Svendsen 

R  Simon Serbian 

R  Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R  Helene Westring Hvidman 

R  Mette Lolk 

R  Søren Thinus Just Christensen 

R  Anders Hedeboe Hebert 

R  Line Engelbrecht Jensen 

R  Lui Näslund Koch 

R  Anna Inger Roe Rasmussen 

R  Mads Marstrand Helsted 

R  Anna Holm-Sørensen 

R  Signe Kjeldgaard Jensen 

R  Sanne Marie Thysen 

R  Jesper Mølgaard 

R  Agnes Gullestrup 

R  Lasse Mosegaard Schmidt 

R  Jens Möhl Højberg 

R  Jesper Foss 

R  Mads Bo Frellsen 

R  Elisabeth Probst Lyng Westermann 

R  Naqash Javaid Sethi 

R  Mette Arbjørn 

R  Katrine Feldballe Bernholm 

R  Christian Alexander Pihl 
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R  Sofie Thurø Eriksen 

R  Line Fich Olsen 

R  Lea Birnbaum Licht 

 S Søren Mølgaard 

 S Ladan Ghulam Mohammad 

 S Marie-Louise Dichman 

 S Julie Tonsgaard Kloppenborg 

 S Jonas Olsen 

 S Christian Kraef 

 S Mikela Ambæk Krag 

 S Sandra Tonning 

 S Louise Bjørkholt Andersen 

 S Christiane Marie Bay 

 

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

 

Pkt. 4 Indstilling af medlemmer til Ankenævn for Tilsynsafgørelser 

Yngre Læger skal indstille to medlemmer til det kommende Ankenævn for Tilsynsafgørelser, der 

etableres pr. 1. juli 2021.  

 

Søren Niemi Helsø fra Yngre Lægers bestyrelse og Mikkel Seneca, medlem af Lægeansvarsudvalget, 

vil blive indstillet som Yngre Lægers repræsentanter til det kommende Ankenævn for Tilsynsafgø-

relser.  

 

Flemming Bjerrum, det andet Yngre Læger-medlem af Lægeansvarsudvalget, kunne ikke indstilles, 

da han tidligere har været medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til godkendelse via Lægedebatten. 

 

 

Pkt. 5 10 efteruddannelsesdage for afdelingslæger - udkast til foreløbig arbejdsplan 

I forbindelse med OK21 blev bestemmelsen om efteruddannelse og efteruddannelsesdage for afde-

lingslæger § 32 stk. 4 forbedret, og i den forbindelse skal afdelingslæger og resten af organisatio-

nen informeres om de nye muligheder som de nye bestemmelser giver.   

 

Adgangen til brug af efteruddannelsesdage er nu bedre sikret i form af, at der skal indgås gensidigt 

forpligtende efteruddannelsesaftaler mellem den enkelte afdelingslæge og ansættelsesstedet. 

Samtidig skal der ske årlige opfølgninger på aftalen og vurderes, om aftalen er overholdt for begge 

parters vedkommende. Det er muligt at betragte aftalerne i et flerårigt perspektiv, således at fx 

efteruddannelsesdagene kan placeres efter behov over en flerårig periode.  

 

Tilrettelæggelsen af efteruddannelsen skal både tage hensyn til de individuelle ønsker og afdelin-

gens behov og drift. 
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Ændringerne skaber et behov for, at afdelingslæger informeres og evt. vejledes i brugen af de nye 

muligheder i overenskomsten, og i den forbindelse overvejes flere målgrupper for indsatsen. 

Der er udarbejdet en implementeringsplan for forløbet - Cæcilie Trier Sønderskov gennemgik pla-

nen. Arbejdsplanen iværksættes nu og indsamling af viden og information påbegyndes i august 

2021. 

 

Bestyrelsen drøftede konkrete tiltag og muligheder for samarbejde med FAS og tilsluttede sig den 

foreslåede arbejdsplan. 

 

 

Pkt. 6 Kommissorium Yngre Lægers Speciallægeudvalg 2021 

Yngre Lægers bestyrelse har på møde den 4. maj 2021 besluttet at oprette et nyt Speciallægeud-

valg under bestyrelsen i Yngre Læger. 

 

Der fremlægges derfor udkast til kommissorium til godkendelse mhp. etablering og opstart af ud-

valget efter sommerferien.   

 

Bestyrelsen drøftede og besluttede udvalgets sammensætning og udkastet til kommissorium.   

Det tilrettede kommissorium godkendes i YLB på førstkommende YLB-møde. 

 

 

Pkt. 7 Ny medlemsservice til afdelingslæger call-back funktion 

Som opfølgning på bl.a. medlemstilfredshedsundersøgelsen forslås, at der oprettes et nyt medlems-

tilbud specifikt målrettet afdelingslæger.   

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal iværksættes en række initiativer, der retter sig pri-

mært eller udelukkende mod special- og afdelingslæger i Yngre Læger.  

 

Et af initiativerne vil være et såkaldt call-back tilbud, hvor special- og afdelingslæger kan kontakte 

Yngre Lægers sekretariat og inden for fx 48 timer blive kontaktet af sekretariatet. Som udgangs-

punkt enten telefonisk eller virtuelt.  

 

Tilbuddet vil blive teste det nye tilbud på en gruppe af special- og afdelingslæger inden det ende-

ligt lanceres.  

Bestyrelsen drøftede - og godkendte - udkastet til det videre arbejde med et nyt medlemstilbud til 

special- og afdelingslæger vedrørende rådgivning og sparring om løn- og ansættelsesvilkår og den 

lægelige karriere. 

 

 

Pkt. 8 OK21-periodeprojekt om faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslægerne 

Der er blevet aftalt en ramme for det aftalte periodeprojekt om faglig og opgavemæssig udvikling 
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for afdelingslægerne.  

Danske Regioner har accepteret forslag om at tilknytte facilitator, delvist frikøb af regionale FTR 

mv. Der vil være en ’opstartskonference’, etablering af styregruppe, samt at parterne er med til at 

skrive erfaringsopsamlingen. Der blive ligeledes være behov en ekstra midlertidig sekretariatsres-

source for projektet. 

 

Yngre Læger har fået imødekommet ønsker om nedsættelse af fælles styregruppe, statusmøder, 

frikøb af YL-tovholdere regionalt, brug af facilitator samt at parterne skriver rapporten, der vil ud-

gøre den samlede opsamling på de lokale forsøg. Det er endvdere præciseret, at midler til forsø-

gene ikke må træde i stedet for den almindelige lokalløn. 

 

Yngre Læger vil løbende udvikle på et inspirationskatalog, der skal formidle konkrete idéer og for-

slag til processer, der kan understøtte idéudviklingen lokalt. 

 

Idéerne vil i øvrigt også kunne præsenteres på parternes fælles ’opstartsseminar’ (webinar) som 

forventes, afholdt august/september, og som skal hjælpe de lokale parter i gang med drøftelserne 

om mulige forsøg. 

 

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte: 

 

• det udarbejdede rammepapir fra Danske Regioner om periodeprojektet. Papiret vil blive til-

passet med de faldne kommentarer 

• at sekretariatet midlertidigt tilføres 1 årsværk frem til medio 2023.   

 

 

Pkt. 9 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021 

Bestyrelsen gennemgik og besluttede den endelige afvikling af Yngre Lægers repræsentantskabs-

møde den 10. juni 2021. 

 

 

Pkt. 10 Corona-status 

Helga Schultz gav en kort status på Corona-situationen, herunder blandt andet: 

• 99% af alle læger har påbegyndt deres vaccination  

• Yngre Læger har gennemført en Corona Survey 

• Udfordringer med at få de, der har haft Corona, til at melde det som en arbejdsskade (kun 

ca. 46 % har anmeldt det) 

• Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus Corona relaterede problemstillinger 

 

 

Pkt. 11 Opsamling på YLB-YLR-F mødet den 3. juni 2021   

Der blev samlet op på drøftelserne fra mødet med Yngre Lægerådsformandskaberne den 3. juni 

2021. 
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Pkt. 12 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Jesper Brink Svendsen gav en kort mundtlig status på revision af den lægelige videreuddannelse. 

- Møde i gruppe 3 og 4 genoptages til efteråret 

- Det planlagte møde i gruppe 2 blev ligeledes aflyst 

- Den 17. juni afholdes et møde, hvor en plan for de aflyste møder drøftes Den 16. juni er der 

møde i Det nationale Råd 

- Dimensioneringsplanen er udskudt til et ekstraordinært møde i Det nationale Råd den 23. 

juni 2021 

 

 

Pkt. 13 Orientering fra udvalg 

Hver udvalgsformand gav en kort status fra det enkelte udvalg: 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl fra udvalgets seneste møde, hvor der primært 

blev arbejdet med ’lægedækning’ 

 

• Intet nyt fra Arbejdsmiljøudvalget  

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou fra udvalgets seneste møde, hvor 

der blev arbejdet med afdelingslægeprojektet og udarbejdelsen af 2 nye handleplaner, den 

ene i samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget 

 

• Bo Rahbek fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt udvalgets seneste møde der blandt 

andet blev drøftet evalueringen af ’sammenhængende uddannelsesforløb’ 

 

• Jonas Olsen fra GYL orienterede fra GYL om det kommende møde den 9. juni, hvor der skal ar-

bejdes med blandt andet udvalgets handleplaner og forberedelse af Lægemødet. 

 

 

Pkt. 14 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Intet nyt fra Forhandlingsdelegationen om aktuelle emner, herunder blandt andet 

 

 

Pkt. 15 Informationer til og fra de regionale formandskaber   

De regionale kontaktpersoner videregav relevant information mellem bestyrelsen og de regionale 

Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Sjælland 
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o Udarbejdelse af en plan for lægedæking  

 

• Region Hovedstaden 

o Kick-off arrangementerne vil indeholde et ’officielt’ tillykke til de nye kandidater 

 

• Staten 

o FEA aftaler i forbindelse med vagtordninger i Staten 

o Forestående formandsskifte i Staten til september 

 

 

Pkt. 16 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 28. april – 31. maj 2021 

I den periode har Yngre Læger været: 

• i den eksterne presse med: 

o Økonomiaftale skal bane vej for fremtidens sundhedsvæsen 

o Læger, sygeplejersker og fagbevægelse: Sundhedsvæsenet skal løftes med mindst 2 

milliarder for at blive tidssvarende  

o Skal lægen have et nummer i stedet for fuldt navn? Politisk flertal klar til at indføre 

navnebeskyttelse 

 

• I Nyhedsbreve med: 

o Yngre Læge Nyt 

▪ Løn 

▪ PAL 

▪ Kirurgi 

▪ YL-bot 

▪ Vandrepokal 

▪ Ambassadørordningen 

• På Yl.dk med: 

o Økonomiaftale skal bane vej til fremtidens sundhedsvæsen 

o Overført ferie og ny stilling 

 

 

Pkt. 17 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsen er der ikke behov for særskilt kommunikationsmæssig op-

følgning. 

 

 

Eventuelt. 

- Jonas orienterede om sin deltagelse i den virtuelle generalforsamling hos European Junior 

Doctors 
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- Bo Rahbek orienterede om, at den indgåede aftale med Kronprins Frederiks Center for of-

fentlig ledelse, hvor der nu vil blive sendt spørgeskema ud til gennemsyn/orientering 

 

 

   

 

 


