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Referat af YL - Overenskomstudvalg - 09 - 06 - 2022 i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Wendy Schou, Søren Niemi Helsø, Ole Møller Hansen, Tue Rasmussen, Lillian 

Svendsen, Jakob Nørgaard Henriksen, Lasse Moesgaard Schmidt, Ole Fjord Terkelsen, 

Andrea Maier (observatør, GYL), Ellen Jensen. 

Afbud: David Füchtbauer, Vinni Faber Rasmussen, Thomas Svare Ehlers, Jesper Foss, 

Niels Juul (observatør, FAS), Mireille Lacroix (observatør, PLO). 

Sekretariat: Sofie Møller Barkholt 

 

Dagsorden:  
 
 

1. Mødeledelse 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 21. april 2022 
4. Mødeplan for Overenskomstudvalget i efteråret 2022 
5. Evaluering og erfaring med Corona-vinterpakkerne i de 5 regioner 
6. Status for afdelingslægeprojektet v/ Wendy Schou 
7. Status for Task Force vedr. akutafdelinger v/ Wendy Schou 
8. Status for handleplan vedr. lønudvikling i staten v/ Thomas Svare Ehlers 
9. Status for handleplan vedr. uklassificerede stillinger v/ Søren Niemi Helsø 
10. Runde fra regionerne og staten 
11.  Eventuelt 

 
Ad 1) Mødeledelse 
Formand Wendy Schou. 
 
Ad 2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
Ad 3) Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 21. april 2022 
Godkendt. 
 
Ad 4) Mødeplan for Overenskomstudvalget i efteråret 2022 
Det blev besluttet, at der holdes to dagsmøder og to aftenmøder. Aftenmøderne 
afholdes virtuelt via Teams.  



Følgende møderække blev vedtaget: 
 

• Onsdag den 21. september 2022 kl. 18.30 – 21 via Teams 

• Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 10 – 16 i Domus. 

• Tirsdag den 6. december 2022 kl. 18.30 – 21 viaTeams. 

• Torsdag den 12. januar 2023 kl. 12 – 17 i Domus. Middag kl. 17.30 et sted i 
København. 

 
Møderækken vil blive udsendt i Lægedebatten samt i et særskilt dokument i 
Lægedebatten.  
 
Ad 5) Evaluering og erfaring med Corona-vinterpakkerne i de 5 regioner 
 
Region Nordjylland – Udbetalingerne er hhv. fastholdelsesdel og meraktivitetsandel med 
150 kr./t. Fastholdelsesdelen er gået smertefrit. Alle har fået udbetalt. 
Meraktivitetsandelen pr. 31. maj 2022, hvor der er sendt en vejledning ud mht., hvordan 
medarbejderne tjekker deres lønseddel og ser, om udbetalingen passer mht.150 kr. pr. 
time er gået knapt så smertefrit.  
 
Region Midtjylland – Generelt en hurtig og konsekvent proces fra Regionens side. Den 

initielle regionale forhandling omkring udmøntning inkl. fordeling på afdelingsniveau var 

dog meget kortfristet. Der blev efter tilbagemelding fra Yngre Læger revideret relevant 

i listerne og tilføjet flere afdelinger, som retmæssigt var berettiget. Enkelte afdelinger 

kunne der ikke opnås enighed omkring, og blev derfor ikke inkluderet i første runde. På 

regionshospital niveau ift. udmøntning og revidering generelt var HR lokalt lydhør for 

tilpasninger. På AUH var processen lidt mere genstridig.  

Region Syddanmark – Ikke repræsenteret ved dagens møde. 
 
Region Sjælland – Fastholdelsesdelen er udmøntet uden problemer. Meraktivitetsdelen 
er dog genstand for mange udfordringer, og disse udfordringer har medført, at der 
fortsat er midler tilbage, hvorfor aftalen er forlænget for anden gang til udgangen af juli 
2022. 
 
Region Hovedstaden – Intet at berette 
 
Ad 6) Status for afdelingslægeprojektet v/ Wendy Schou 
 
Projektet kører stille og roligt fremad. Der er ved at blive indgået en aftale om, hvordan 
projektet skal evalueres. Der har været udskiftning af tovholdere i fx Region Midtjylland 
og på sigt også i Region Sjælland.  
 
Forsøgene afsluttes i maj 2023, og derefter gennemføres evalueringsprocessen i 
perioden juni til september 2023. Der er udarbejdet et evalueringsskema. I den sidste 
uge af september (uge 39 -40), vil Yngre Lægers Forhandlingsudvalg tage ud lokalt og 
tale med de lokale parter vedr. erfaringer, herunder hvordan evalueringen skal 
gennemføres.  



 
 
Ad 7) Status for Task Force vedr. akutafdelinger v/ Wendy Schou 
 
Task Forcen er ved at fastlægge dato for første pilot-besøg, som forventes at være på 
akutafdelingen på SUH/Køge Sygehus, som har indvilget i at teste formatet hos dem. 
Planen er, at test-besøget vil finde sted i slutningen af august måned 2022. Derefter at 
øvrige akutafdelinger kan rekvirere Task-Forcen til en workshop fra 1. september 2022.  
 
Task Forcen vil bestå af lægelige repræsentanter og én fra sekretariatet. 
Sekretariatspersonen er gennemgående, men den lægelige repræsentant vil variere 
afhængig af geografisk placering for akutafdelingen, der skal besøges. Det er endnu ikke 
fastlagt, hvilke lægelige repræsentanter der vil indgå i Task-Forcen, men flere har meldt 
sin interesse.  
 
Der er udarbejdet en skabelon til mail fra tillidsrepræsentanten til afdelingsledelsen, 
hvor afdelingsledelsen inviteres til dels at deltage i projektet/workshoppen og dels at 
være involveret i arbejdet på den konkrete afdeling. Med andre ord er hensigten at Task 
Forcen samarbejder med ledelsen på de konkrete akutafdelinger.  
 
Overenskomstudvalgets medlemmer blev opfordret til at kontakte Christina Neergaard, i 
fald nogle skulle være interesserede i at indgå som lægelig repræsentant.  
 
Ad 8) Status for handleplan vedr. lønudvikling i staten v/ Thomas Svare Ehlers 
 
Der afholdes første møde i gruppen den 24. juni 2022. 
 
Ad 9) Status for handleplan vedr. uklassificerede stillinger v/ Søren Niemi Helsø 
 
Gruppen har endnu ikke haft første møde, men vil snarest tage initiativ til første møde. 
Den manglende mødeafholdelse skyldes ferieafvikling.  
 
Ad 10) Runde fra regionerne og staten 
 
Region Midtjylland – Der har været en sag, hvor en afdelingslæge blev tilbudt en 
overlægestilling både mundtligt og skriftligt fra ansættelsesudvalget og HR. 
Efterfølgende trak HR tilbuddet tilbage, og tilbød lægen en afdelingslægestilling med 
henvisning til 5 årsreglen. Yngre Læger regionalt indtrådte i sagen, og sagen blev 
omgjort til en overlægestilling.  
 
Region Sjælland – Regionen er for tiden under pres pga. overbelægning – særligt Holbæk 
og Slagelse Sygehus er udfordret på den front. Roskilde Sygehus har udfordringer på 
fødeafdelingen, da 40 pct. af jordremødrestillingerne og 60 pct. af 
speciallægestillingerne. Der mangler plejepersonale og speciallæger. Der er en følelse 
af, at det begynder at brænde sammen.  
 
Der er i gang med at blive genforhandlet nye forhåndsaftaler i regionen, og de forventes 
afsluttet ultimo juni 2022.  



 
Region Hovedstaden – I psykiatrien har der i nogle år været en FEA, hvor speciallægerne 
har haft forvagter. Der har i den forbindelse været udfordringer mht. overholdelse af 
hviletidsbestemmelserne, da der fx ikke holdes fri efter en FEA-vagt. 
 
Region Nordjylland – Der er forhåndsaftaler, som er udfordrende i forhold til de 
barslende. Bl.a. pga. hvis vedkommende når at få to børn under sin ph.d. ansættelse, 
hvor tillægget bliver forlænget. Der er for tiden én sag, hvor den yngre læge ikke har 
fået tillægget i hele perioden, hvorfor de lokale parter for tiden drøfter bestemmelsen i 
forhåndsaftalerne.  
 
Der skal udarbejdes en ny ledelsesstruktur, jf. FAS 2021 – 2024 overenskomsten, og det 
forventes at dialogen påbegyndes mellem parterne i september. Spørgsmålet er, hvornår 
den nye ledelsesstruktur implementeres, hvilket ikke er afklaret endnu.  
 
Region Syddanmark – Ikke repræsenteret ved dagens møde. 
 
Staten – Det er på Yngre Lægers side blevet drøftet næste repræsentantskabsmødet i 
forhold til valggrupper. 
 
Ad 11) Eventuelt 
 
Ingen punkter.  


