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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 4. maj 2021 i Domus Medica 
 
 

Deltagere: Helga Schultz, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, Søren Helsø, Christina Ne-
ergaard Pedersen, Jonas Olsen og Sara Radl 
 
Afbud: Anders Krog Vistisen og Cæcilie Trier Sønderskov 
 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Pia Eriksen Ahlers, og Sidse Nexmand Jacobsen (under 
punkt 3). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Opfølgning på Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020  

4. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 18. – 19. august 2021  

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

6. Forberedelse af mødet mellem YLB og YLR-F den 3. juni 2021  

7. Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2020  

8. Corona-status 

9. Orientering fra generalforsamlingen i Lægernes Pension  

10. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

11. Hjemtagelse af interessevaretagelsen på efteruddannelsesområdet 

12. Aflysning af kandidatfester – indstilling fra Lægeforeningen 

13. Orientering fra udvalg 

14. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH)  

15. Informationer til og fra de regionale formandskaber  

16. Status på kommunikation  

17. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Ekstra pkt. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 6. maj 2021 

Eventuelt 
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Pkt. 1 Valg af mødeleder  

Wendy Sophie Schou blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Opfølgning på Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020 

På bestyrelsesmødet den 9. februar 2021 godkendte bestyrelsen oplægget til videre analyse af Medlemstil-

fredshedsundersøgelsens resultater. 

 

Sekretariat har efterfølgende arbejdet med yderligere deduktion af rapportens resultater for derved at få 

skabt et billede af, hvorvidt der er specielle forhold, der kalder på opfølgning i relation til eksempelvis for-

skellige målgrupper.  

Det foreslås, at det videre arbejde med opfølgning på Medlemsundersøgelsen ses i et større – og mere lang-

sigtet – strategisk perspektiv for Yngre Læger som fagforening, med fokus på: 

 

1. Den korte bane – De konkrete udfordringer, som Yngre Læger aktuelt står overfor i forhold til spe-

ciallægerne  

 

2. Den længere bane – Det ’nye’ Yngre Læger  

Det langsigtede, strategiske arbejde med en revision af såvel Yngre Lægers DNA og visioner, som 

Medlemsstrategien kan med fordel gøres til elementer - i et større, strategisk projekt med at ny-

tænke Yngre Lægers identitet og organisation Det ’nye’ Yngre Læger 

 

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte at der arbejdes videre efter den skitserede plan for det videre 

arbejde med resultaterne fra den gennemførte Medlemstilfredshedsundersøgelse på kort og langt sigte.  

Initiativerne i opfølgningen på kort sigt sættes på dagsordenen for YLB-mødet i juni i opdateret - og yderli-

gere - konkretiseret udgave til endelig godkendelse 

 

 

Pkt. 4 Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 18. - 19. august 2021 

Yngre Lægers bestyrelsesinternatmøde afholdes onsdag den 18.- torsdag den 19. august. Mødet vil blive af-

holdt på Hotel Koldingfjord. 

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til program.  
 
Bestyrelsen drøftede udkastet og besluttede programmet for internatet.  
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Pkt. 5 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021 

Afviklingen af det kommende repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021, vil kunne afholdes fysisk, og vil fin-

dested på Comwell Copenhagen Portside. 

 

Bestyrelsen drøftede – og besluttede – afvikling af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 10. juni 2021. 

 

 

Pkt. 6 Forberedelse af mødet mellem YLB og YLR-F den 3. juni 2021  
Bestyrelsen drøftede emner til drøftelse på mødet YLB, YLR-F, formanden for Staten og GYL’s talsperson den  

3. juni 2021 på Comwell Copenhagen Portside. 

 

 

Pkt. 7 Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2020  

Bestyrelsen godkendte og underskrev digitalt årsregnskabet, revisionsprotokollatet samt regnskabserklærin-

gen. 

 

 

Pkt. 8 Corona-status 

Helga Schultz gav en kort orientering om status på Corona, herunder blandt andet: 

• FEA-aftaler 

• Vacciner  

• Re-vaccination 

• Yngre Lægers Corona-survey 

• Arbejdsmiljø 

 

 

Pkt. 9 Orientering fra generalforsamlingen i Lægernes Pension 

Lægernes Pension skal afholde generalforsamling inden 1. maj hvert år, og det er besluttet at flytte Læge-

mødet – og derved Yngre Lægers forårsrepræsentantskabsmøde til første halvdel af juni. Det betyder, at 

punktet ikke længere naturligt vil indgå på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde. 

Endvidere er der efter en mangeårig tradition for fredsvalg til delegeret til generalforsamlingen i Lægernes 

Pension nu flere lister, der stiller op til valget, og fredsvalg ser ikke ud til at være en mulighed fremover. 

 

Bestyrelsen drøftede afviklingen af den netop overståede generalforsamling, hvor der var en række anker 

mod den praktiske afvikling, herunder den demokratiske vinkel. Det blev besluttet at invitere repræsentan-

ter fra Lægernes Pension til at deltage på et kommende bestyrelsesmøde, for at drøfte dette.  

 

Ligeledes var der en udbredt opfattelse af, at  blev processen omkring valget til delegeret til generalforsam-

lingen ikke forløb uproblematisk. 
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Det blev endvidere drøftet hvordan forberedelsen fremadrettet skal håndteres i Yngre Læge regi.  

 

På mødet Lægeforenings bestyrelse den 6. maj skal Lægeforeningens stillingtagen til sagen drøftes. 

 

 

Pkt. 10 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Jesper Brink Svendsen gav en kort status på revision af den lægelige videreuddannelse. Herunder blandt an-

det: 

• Genoptagelse af møder i de én af nedsatte arbejdsgrupper (gruppe 2) 

• Møder i gruppe 3 og 4 er stadig sat på pause på ubestemt tid 

• Stadig bagud i det planlagte arbejde – der vil være behov for ekstramøder i de enkelte arbejdsgrupper 

i forhold til de allerede planlagte for at nå i mål med en delrapport sommeren 2022 

 

Pkt. 11 Hjemtagelse af interessevaretagelsen på efteruddannelsesområdet 

I 2019 indgik Overlægeforeningen og Yngre Læger et strategisk samarbejde, hvor Overlægeforeningen for-

pligtede sig til at håndtere interessevaretagelsen på efteruddannelsesområdet for både OL og YL. Det dre-

jede sig primært om afdelingslægers efteruddannelse, herunder deres adgang til de 10 efteruddannelses-

dage.  

Resultaterne af samarbejdet har for medlemmerne ikke været tilfredsstillende, hvorfor det indstilles at det  

strategiske samarbejde ophører.   

Koordinering og samarbejde mellem YL og OL på efteruddannelsesområdet vil derudover forsætte som hidtil.  

 

Hjemtagelsen sker på et tidspunkt, hvor OK21 umiddelbart har forbedret vilkårene for afdelingslægers ad-

gang til - og planlægning af - egen efteruddannelse. For at udnytte disse nye muligheder i størst mulig grad, 

så er det vigtigt, at Yngre Læger får søsat det rigtige projekt, hvor fokus bl.a. vil være 2 hovedspor:  

 

1. At gøre afdelingslæger og tillidsvalgte opmærksomme på de nye muligheder og bistår dem i forbin-

delse med arbejdet og udvikling af evt. værktøjer m.m.  

2. At sikre en formel opfølgning på overenskomstaftalen. 

 

De to spor vil blive løftes i regi af både Uddannelses- og OK-udvalget og YLB vil på mødet i juni blive præ-

senteret for en konkret beskrivelse af indholdet i et sådant arbejde.  

 

Bestyrelsen besluttede at hjemtage interessevaretagelsen på efteruddannelsesområdet fra Overlægeforenin-

gen og iværksætte en målrettet indsats for på egen hånd at forbedre afdelingslægers adgang til efteruddan-

nelse. 

 

 

Pkt. 12 Aflysning af kandidatfester 2021 - indstilling fra Lægeforeningen 

Lægeforeningens bestyrelse indstiller, at kandidatfesterne for sommeren 2021 indstilles, og at kandidaterne 

– i lighed med festerne for vinter 2021-holdene – i stedet tilbydes en gave. 
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I Lægeforeningens indstillingen konkluderes det, at denne model ikke påvirker indmeldelsesprocenten i næv-

neværdig grad. 

 Yngre Læger har i efteråret 2020 på baggrund af de manglende fysiske Kick-off møder suppleret rekrutte-

ringsindsatsen ved at invitere til regionale KBU-velkomstmøder, hvor man som følge af de mindre grupper 

kunne mødes fysisk. 

Det er sekretariatets vurdering, at vi ved at fortsætte den nuværende rekrutteringsindsats efter corona-epi-

demien, vil kunne øge indmeldelsesprocenten i forhold til det, der var normen i årene før. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men besluttede – set i lyset af de netop ændrede retningslin-

jer for forsamlinger - at bringe muligheden om afholdelse af kandidatfester til drøftelse igen på førstkom-

mende LFB-møde (den 6. maj). 

 

 

Pkt. 13 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 2 vakante pladser fra Sjælland i ud-

valget. Der vil blive arbejdet på at finde minimum en ny. 

Som følge af, at tjenestepligten er taget af bordet, har Helga Schultz og Lars Mathiesen været inviteret 

til møde hos sundhedsministeren med henblik på at drøfte mulige løsninger på lægedæknings-problema-

tikken. 

 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Jonas Olsen om blandt andet udvalgets seneste møde, der var et 

fællesmøde med overlægerne, hvor der blev drøftet arbejdsmiljø. Et planlagt oplæg på mødet med Ar-

bejdstilsynet blev desværre aflyst. 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  

 

• Fra GYL orienterede Jonas Olsen seneste møde, hvor der blandt andet blev drøftet den fremadrettede 

proces for GYL’s arbejde 

 

 

Pkt. 14 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Helga Schulz og Wendy Sophie Schou fra Forhandlingsdelegationen  orienterede om aktuelle emner, herunder 

blandt andet: 

• Generel opsamling på OK21-resultatet 

• Arbejdet med Afdelingslæge projektet 
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• De kommende forhandlinger med PLO 

• DSR’s nej til OK21  

• Den varslede strejke både sygeplejersker og radiografer 

 

 

Pkt. 15 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

Intet nyt. 

 

 

Pkt. 16 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 8. – 27. april 2021.04.21. 

I den periode har Yngre Læger været:  

• i den eksterne presse med: 

o Fusion 

o OK21 

o Corona 

o Tjenestepligt 

 

•  på yl.dk med: 

o Manglende speciallægeautorisation, ansættelse og løn 

o Postnummeret må ikke være en del af behandlingen 

o Yngre Læger og Overlægeforeningen: Tiden er ikke inde til en fusion. 

o Klart ja til Yngre Lægers overenskomst. 

o Yngre Læger jubler: Tjenestepligt stemt ned i Folketinget. 

o Gammeldags rekrutteringsstrategi at lade læger slås om speciallægsstillinger. 

 

Pkt. 17 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af dette bestyrelsesmøde til der blive fulgt kommunikationsmæssigt på vacciner, herunder også 

re-vaccination. 

 

 

Ekstra pkt.     Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 6. maj 2021 

Medlemmer af LFB orienterede om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 6. maj 2021, herunder blandt an-

det:  

• Politik om klima og sundhed 

• Lægemøde 2021 

• Internat 2021 

• Delrapport fra Demokratiudvalget 

• Evaluering af valg af delegerede til generalforsamling i Lægernes Pension 


