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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 19. august 2021 på Koldingfjord 

 

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

Søren Helsø, Cæcilie Trier Sønderskov, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen og Sara Radl.  

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Sidse Nexmand Jacobsen, Mette 

Tandrup Hansen og Pia Eriksen Ahlers. 

 

Dagsorden: 

 

Ekstra punkt. Konstituering 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

4. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget 

5. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Sjælland 

6. Vedtægtsændringer  

7. Forberedelse af YLB/YLR-F møde den 1. – 2. november 2021 

8. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. – 24. november 2021 

9. Godkendelse af overenskomstresultatet for Kræftens Bekæmpelse 

10. Opsamling på gårsdagens drøftelser 

11. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021 

12. FTR-udviklingsprojekt  

13. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

14. Orientering fra udvalg 

15. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

16. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

17. Status på kommunikation  

18. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 
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Ekstra punkt. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig med virkning fra 1. september 2021 

 

Pkt. 1 Valg af mødeleder  

Anders Krog Vistisen er valgt som mødeleder. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

YLRS har indstillet Terese B. Skansing som nyt medlem af Almen Praksisudvalget. Hun overtager 

pladsen fra Signe Christiansen, der pr. 31. maj 2021 valgte at udtræde af udvalget før endt 

funktionstid. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – og Terese vil indgå i Almen Praksisudvalget. 

 

 

Pkt. 4 Indstilling og genudpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget 

Jonas Bruun Kjærsgaard skal genudpeges for en ny toårig periode. Han er interesseret i at 

fortsætte som medlem af udvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og Jonas vil indgå i Uddannelsesudvalget. 

 

 

Pkt. 5 Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Sjælland 

I Region Sjælland er Jens Birk Andersen (R) udtrådt af repræsentantskabet. Region Sjælland 

har p.t. ikke haft held med at finde en ny suppleant.  

 

Ulrike Ries Feddersen er rykket fra suppleant til repræsentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Sjælland ser herefter således ud: 

 

   

R  Nikolaj Bolsing Bak 

R  Jesper Rydberg 

R  Kasper Smidt Gasbjerg 

R  Stine Madsen-Østerbye 

R  Jean Perlt Stranlod 

R  Josefine Tangen Jensen 

R  Naima Elsayed 

R  Ulrike Ries Feddersen 

 S Cæcilie Trier Sønderskov 

 S Simon Imer Jespersen 

 S Vakant 

 

Ovenstående ændringer i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
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Pkt. 6 Vedtægtsændringer 

På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021 drøftede repræsentantskabet, 

hvorvidt der var stemning for at arbejde mod at indføre kønsneutrale titler i Yngre Lægers 

vedtægter. 

 

På baggrund af denne drøftelse blev det besluttet at arbejde videre med processen om at 

indføre kønsneutrale titler i Yngre Læger, og at Yngre Lægers bestyrelse skal komme med 

forslag til vedtægtsændringer på området.  

 

Dernæst skal der på baggrund af de på Lægemødet godkendte ændringer til Lægeforeningens 

vedtægter vedrørende funktiontidsreglerne og karenstid, ske en harmonisering af de 

funktionstidsbestemmelser, der er i Lægeforeningen og FBF’erne, således alle politiske poster 

konsekvent får funktionstid på 8 år opdelt i valgperioder af 2 år, og der indføres karensregler. 

Den ønskede effekt opnås kun fuldt ud, såfremt der konsekvensrettes i alle foreninger.  

 

Bestyrelsen drøftede og besluttede at nedsættes en Vedtægtsarbejdsgruppe med deltagelse af 

repræsentanter for de regionale formandskabet, således at der vil kunne fremlægges et forslag 

til vedtægtsændringer til begge forslag således at forslaget kan varsles på forårets 

repræsentantskabsmøde med henblik på vedtagelse på repræsentantskabsmødet til november 

2022.  

 

 

Pkt. 7 Forberedelse af YLB/YLR-F møde den 1. – 2. november 2021 

Bestyrelsen drøftede og godkendte det udarbejdede udkast til dagsorden til mødet med YLR-F 

og YLB. 

 

 

Pkt. 8 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. - 24. november 

2021 

Bestyrelsen drøftelse og besluttede udkast til program, indhold og praktisk afvikling for det 

kommende repræsentantskabsmøde den 23. - 24. november 2021 på Hotel Koldingfjord.  

 

 

Pkt. 9 Godkendelse af overenskomstresultatet med Kræftens Bekæmpelse  

Der er den 10. juni 2021 blevet indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem 

Kræftens Bekæmpelse og Akademikerorganisationerne med forbehold for godkendelse i de 

kompetente organer. 

DJØF har som forhandlingsleder, sammen med repræsentanter fra DM, Psykolog Foreningen og 

Yngre Læger, på vegne af Akademikerorganisationerne sammen med de lokale 

tillidsrepræsentanter, varetaget forhandlingen om fornyelse af overenskomsten.  

 

Forhandlingerne har været vanskelige blandt andet på grund af beskeden ramme og specielle 

krav fra Kræftens Bekæmpelse.  
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Kræftens Bekæmpelse følger traditionelt det statslige overenskomstområde på lønområdet. 

Dvs. CFU-forliget.  

På baggrund af ovenstående blev der indgået et vedligeholdelsesforlig, der indebærer en 3-årig 

overenskomstperiode fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024. 

Overenskomstens økonomiske ramme følger statens ramme fra OK2021-2024 på 6,75 pct, og 

den samlede generelle lønstigning (inklusiv skønnet for reguleringsordningen) er over de tre år 

på 5,05 pct.  

Reststigningen (tildeling af individuel lokal løn) skønnes til at være på 0,5 pct. pr. år. I alt 1,50 

pct. 

 

Af den resterende del af rammen på 0,20 pct. af lønsummen pr. 1. april 2021, er der anvendt 

0.15 pct. til forhøjelse af grundlønningerne. 

 

Yngre Lægers Forhandlingsdelegation har indstillet en godkendelse. Ligeledes har 

medlemmernes tilsluttet sig overenskomstresultatet. På baggrund heraf godkendte bestyrelsen 

overenskomstresultatet 

 

 

Pkt. 10 Opsamling på gårsdagens drøftelser 

På baggrund af drøftelserne på internatdagen den 18. august blev det blandt andet besluttet, 

at der arbejdes videre med dette tema, således emnet kan drøftes med repræsentantskabet på 

mødet i efteråret 2021.  

På denne baggrund arbejder sekretariatet videre med et oplæg til den videres proces i 

samarbejde med samme konsulent, der deltog på gårsdagens mødedag.  

 

 

Pkt. 11 Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021 

Med afsæt i det overståede repræsentantskabsmøde - og den gennemførte evaluering blandt 

repræsentanterne - evaluerede bestyrelsen forberedelsen og afviklingen af mødet. 

På baggrund heraf blev det blandt andet besluttet at fortsætte forberedelse og afvikling af 

mødet efter samme model fremadrettet. 

 

 

Pkt. 12 FTR-udviklingsprojekt 

I forlængelsen af en revision af Yngre Lægers TR-strategi besluttede bestyrelsen ligeledes at 

påbegynde arbejdet med en revision af indsatsen og støtten til FTR-korpset. 

Forud for selve projektet har der været behov for en afdækning af området fx i relation til 

bistand, erfaring, arbejdsopgaver, kompetencer m.m. 

 

Denne viden er nu indsamlet og systematiseret, og blandt andet på baggrund heraf er arbejdet 

med at udpege de mange (40) indsatsområder, hvor der skal udvikles løsninger nu påbegyndt 

 

Bo Rahbek præsenterede baggrunden, dataindsamlingens hovedkonklusioner og forslag til 

overordnet projektplan for fase 1 i FTR-projektet. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og projektet igangsættes og forventes at vare 

minimum 2 år - og formentlig længere.  
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Der nedsættes en styregruppe i sekretariatet, og både YLB, YLR og FTR vil antageligt blive 

inddraget yderligere i forbindelse med udvikling af særskilte tiltag. 

De økonomiske rammer for TR-området er uændrede. 

 

 

Pkt. 13 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revision af 

den lægelige videreuddannelse, hvor det nu står klart, at processen skal genstartes og der vil 

blive udarbejdet en ny mødeplan for hele projektet på det kommende møde i Det nationale 

Råd i september. 

 

 

Pkt. 14 Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at give en kort status fra 

det enkelte udvalg. 

 

 Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om blandt andet kommende fase 2 og 3 

forhandlinger med PLA 

 

 Christina Neergaard Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget, hvor der arbejdes med 

Handleplaner, muligheden for en arbejdsmiljørepræsentant for yngre læger - lokalt og 

regionalt, samt udkast til arbejdsmiljø ansvarlig afdelingslæge. 

Udvalget har besluttet at afholde hvert andet møde virtuelt. 

 

 Intet nyt fra Overenskomstudvalget 

 

 Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt andet en 

kommende UKYL-dag 27. september, et Strategiseminar den 28. oktober, og Sjællands 

hjemtagelse af Lægevagten  

 

 Jonas Olsen fra GYL. Næste møde den 31. august 2021 

 

 

Pkt. 15 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Intet nyt. Næste møde mandag den 23. august 

 

 

Pkt. 16 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

På hvert bestyrelsesmøde har den regionale kontaktperson et par minutter til at videreformidle 

relevant information mellem bestyrelsen og de regionale Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

 Region Midtjylland 

o Kommende Internat 

o Møde med afdelingslæger om Afdelingslægeprojektet 

o Lægeboliger  
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 Region Hovedstaden 

o YLR-H afdelingslægemøde projektet 

o Afholdelse af fysiske velkomst KBU møder i sensommeren 

 

 

Pkt. 17 Status på kommunikation 

Yngre Lægers eksterne kommunikation fra perioden fra den 1. juni – 11. august 2021 blev 

gennemgået; i denne periode har Yngre Læger været i den eksterne presse med: 

 

 Yngre læger hårdt ramt af COVID-19 - men anmelder det ikke som arbejdsskade 

 Yngre Læger: Arbejdsmiljøet skal have en genstart 

 Halvdelen af coronasmittede yngre læger har senfølger 

 Kvinder anmelder flest coronarelaterede arbejdsskader 

 Psykiatrien har stadig svært ved at holde på psykiaterne 

 Lægeformænd skal kunne sidde to år længere 

 Læger og sosu'er skuffede over regionernes økonomiaftale: »Vil ikke give et mindre 

fortravlet sundhedsvæsen« 

 Lægeforeningen vil ikke sende spørgsmål om forbud mod drengeomskæring til 

afstemning blandt medlemmerne 

 YL i TV2-nyhederne: Er supersygehusene nu også så super? 

 

 

Pkt. 18 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der blive orienteret om ændringen i 

bestyrelsen og bestyrelsens nye konstituering pr. 1. september 2021 

 

 

Eventuelt 

 

 Cæcilie Trier Sønderskov gav en status på de kommende kandidat-receptioner 
 

 Helga Schultz orienterede om enkelte punkter på det kommende internat i 
Lægeforeningens bestyrelse i den kommende uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


