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_________________________________________________________________________________________________________ 

Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021, Comwell Portside, Nordhavn 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat  
_________________________________________________________________________________________________________  
 

Pkt. 1 Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger 
 
Yngre Lægers formand Helga Schultz bød velkommen og gennemgik dagsordenen. 
 
Foreningens juridiske konsulent Jacob Goldschmidt blev valgt som dirigent og konstaterede, at mø-
det var lovligt indkaldt, at dagsordenen opfyldte kravene i vedtægterne, og at forsamlingen var 
beslutningsdygtig. 
 
Der blev herudover orienteret om de særlige vilkår ved den praktiske gennemførelse af mødet på 
grund af Corona. 
 
Pkt. 2 Status siden sidste repræsentantskabsmøde   
 
Yngre Lægers formand Helga Schultz gav under punktet en mundtlig status på sager af væsentlig 
betydning for Yngre Læger siden repræsentantskabsmødet den 15. marts 2021. Hun nævnte i den 
forbindelse: 

 Endelig godkendelse af OK-21. 
 Beslutningen om at indstille arbejdet med at undersøge en mulig fusion med Overlægefor-

eningen/FAS. 
 Yngre Lægers arbejde for at undgå tjenestepligt. Forslaget om tjenestepligt er taget af 

bordet, og Yngre Læger arbejder fortsat for at sikre lægedækning i almen praksis. 
 Corona-epidemien, hvor Yngre Lægers medlemmer har ydet et meget væsentligt bidrag. 

Udover et betydeligt arbejdspres har en anden følge af epidemien været, at Sundhedsvæ-
senet er presset. Yngre Læger vil derfor stille krav om en genopretningsplan, der kan sikre 
gode arbejdsvilkår for medlemmerne. 

 
Efter den mundtlige status var der spørgsmål og kommentarer fra Repræsentantskabet. 
 
Pkt. 3 Perspektiver for fremtidens sundhedsvæsen 
 
Formanden for Overenskomstudvalget, Wendy Sophie Schou, bød forhandlingsdirektør i Danske Re-
gioner Rikke Margrethe Friis velkommen.  
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Rikke Margrethe Friis præsenterede Danske Regioners tanker om fremtidens sundhedsvæsen og 
ambition for lægeområdet med nye jobmuligheder og karriereveje. Efter Danske Regioners vurde-
ring vil der fremover være behov for færre overlægestillinger samtidig med, at der vil være en 
stigning i antallet af læger/speciallæger. Det er en af grundene til, at det er vigtigt at fokusere på 
lægeområdet. Rikke Margrethe Friis kom derefter ind på perspektiverne af OK-21 og de ændringer, 
der er sket i overenskomsten på overlæge- og chefområdet, samt de tanker Danske Regioner har 
omkring speciallægernes rolle(r) på hospitalerne/i sundhedsvæsenet på mellemlangt/langt sigt. 
Rikke Margrethe Friis nævnte i den forbindelse, at Danske Regioner har store forventninger til pro-
jektet om faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslægerne herunder og ikke mindst de for-
søg, der skal aftales og gennemføres i regionerne sammen med Yngre Læger. 
  
I forlængelse af oplægget var der spørgsmål og dialog med Rikke Margrethe Friis om bl.a. livstids-
indkomst, arbejdstid, overarbejde, speciallæger som faglige fyrtårne, forskellige karrierespor for 
afdelingslæger, overlæger er lig med ledere samt vigtigheden af at understøtte forskning og afde-
lingslægeprojektet.  
  
Wendy Sophie Schou takkede derefter på vegne af repræsentantskabet Rikke Margrethe Friis for 
oplægget.  
  
Herefter var der med udgangspunkt i oplægget og den forudgående dialog en debat i repræsen-
tantskabet om perspektiverne for Yngre Læger. 
  
Næstformand i Yngre Lægers bestyrelse Anders Krog Vistisen rundede punktet af og takkede for en 
god og engageret debat. Han bemærkede i den forbindelse, at de forsøg, der skal aftales regio-
nalt, er vigtige, og at det er vigtigt også at turde eksperimentere. Han opfordrede til at inddrage 
så mange kollegaer som muligt og særligt afdelingslæger i det kommende arbejde. 
 
Pkt. 4 Drøftelse af kønsneutrale titler 
 
Medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse Christina Neergaard Pedersen og Cæcilie Trier Sønderskov 
indledte punktet med et kort oplæg og satte rammen for drøftelsen. De henledte bl.a. opmærk-
somheden på den aktuelle offentlige debat om kønsidentitet, brug af sproget og sprogets betyd-
ning både i ind- og udland. 
 
Bestyrelsen har drøftet behovet for at indføre kønsneutrale titler i vedtægterne for Yngre Læger 
og Lægeforeningen. I forlængelse heraf og som afsæt for eventuelle videre drøftelser i Yngre Læ-
ger ønskede bestyrelsen en pejling på repræsentantskabets holdning til spørgsmålet om indførelse 
af kønsneutrale titler i vedtægterne. 
 
Herefter var der gruppedrøftelser og en kort debat i plenum om bl.a. følgende: ”Er tiden moden 
for Yngre Læger til at indføre kønsneutrale titler?”; ”Hvad skal YL gå videre med?”; ”Hvor-
for/Hvorfor ikke?” 
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Cæcilie Trier Sønderskov rundede punktet af og konkluderede, at repræsentantskabet ønsker at gå 
videre med processen om at indføre kønsneutrale titler i Yngre Læger.  
 
Pkt. 5 Godkendelse af Yngre Lægers årsregnskab 2020 
 
Direktør Lars Mathiesen fremlagde årsregnskabet og bestyrelsens bemærkninger hertil.  
 
Repræsentantskabet godkendte derefter enstemmigt regnskabet. 
 
Pkt. 6 Forberedelse af Lægemødet den 11. - 12. juni 2021  
Yngre Lægers medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse Jesper Brink Svendsen og Søren Niemi 
Helsted gennemgik programmet og dagsordenen for Lægemødet med henblik på, at repræsentant-
skabet kunne forberede og diskutere de dagsordenspunkter, der var mest relevante for Yngre Læ-
ger. 
 
Søren Niemi Helsø gennemgik særligt Lægeforeningens bestyrelses forslag til vedtægtsændring om 
længere samlet funktionstid fra i alt 6 til 8 år samt indførelse af karenstid.  
 
Herefter gav Jonas Olsen fra Yngre Lægers bestyrelse en indledende status på arbejdet i Lægefor-
eningens demokratiudvalget og workshop 6 om ”Internt demokrati i Lægeforeningen”. 
 
Afslutningsvist deltog repræsentantskabet i en ”walk and talk” om de selvvalgte workshops 1 til 5 
som forberedelse til disse workshops på Lægemødet. 
 
Pkt. 8 Eventuelt 
 
Der var spørgsmål om, hvorledes valg af delegerede til og forberedelse af generalforsamlingen i 
Lægernes Pension fremadrettet skal foregå. 
 
Helga Schultz rundede mødet af og bemærkede på grund af drøftelserne under punktet, at besty-
relsen vil overveje: 

 hvordan uforbrugte midler som følge af nedlukningerne under Corona kan bruges bedst mu-
ligt til gavn for medlemmerne, og 

 om nuværende og fremtidige medlemmer vil kunne identificere sig med foreningens navn.  
 
Herudover takkede hun for et rigtig godt repræsentantskabsmøde. 


