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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 22. august 2019 på Hotel Koldingfjord 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Sofie Hjortø, Jesper 

Brink Svendsen, Christina Frøslev-Friis, Cæcilie Trier Sønderskov og Kim Agerholm Brogaard.  

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Henrik Winther, Rikke Schielder og Pia Eriksen 

Ahlers.  

 

Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget 

4. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

5. Indstilling af medlemmer til Lægeforeningens nye Digitaliserings- og it-udvalg og Lægeforeningens 

Forskningsfonds Bedømmelsesudvalg 

 

Til drøftelse: 

6. Opsummering på gennemgang af handleplaner  

7. Forberedelse af mødet mellem YLB/YLR-F den 6. – 7. november 2019 

8. Indledende drøftelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. – 27. november 2019 

9. Den skriftlige beretning 

10. Opfølgning på bestyrelsens besøg hos Rud Pedersen Public Affairs 

11. Opdateret national efterspørgselsprognose  

 

 

Til orientering: 

12. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 20. august 2019 

13. Orientering fra udvalg 

14. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

15. Status på særlig indsats for arbejdsmiljø august 2019 

16. YL-initiativer i lyset af folketingsvalg og ny regering 

17. Status på kommunikation  

18. Kommunikationsmæssig opfølgning 
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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 for mødet blev godkendt. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 3 Indstilling og genudpegning af medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

YLR-H ønsker at indstille Thomas Svare Ehlers og Region Midtjylland ønsker at indstille Kasper Staghøj Sin-

ding til pladser i Arbejdsmiljøudvalget 

 

Der er ligeledes modtaget en ansøgning fra Kasper Staghøj Sinding til en plads i udvalget, og endeligt skal  

Christina Neergaard Pedersen (Region Syddanmark) genudpeges for en ny toårig periode til Arbejdsmiljøud-

valget pr. 24. august 2019. Christina vil gerne fortsætte i udvalget, og formanden for udvalget bakker op om 

genudpegningen. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og da der ikke har været be-

mærkninger til kandidaterne, vil de efter bestyrelsesmøde indtræde som medlemmer i Arbejdsmiljøudval-

get. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 4  Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab   – Re-

gion Midtjylland 
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Jakob Gram Carlsen (S) stopper i Yngre Lægers repræsentantskab. Yngre Læger i Region Midtjylland vælger 

ny suppleant på deres førstkommende møde.  

 
Repræsentantskabet i Region Midtjylland ser herefter således ud: 
 
R  Mikkel Seneca 
R  Britta Ørnfelt Lund 
R  Therese Simonsen Straarup 
R  Mette Tiedemann Skipper 
R  Marianne Ingerslev Holt 
R  Gitte Anna Madsen 
R  Susanne Scheppan 
R  Tue Kruse Rasmussen 
R  Lars René Rasmussen 
R  Eske Roth 
R  Kirsten Skipper-Mortensen 
R  Christine Cramer 
R  Morten Lanng Aaboe 
R  Ann Abkjær Kristensen 
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R  Andreas Brandt Gormsen 
R  Mikael Fink Vallentin 
R  Ditte Sloth 
R  Line Agger Kolstrup 
 S Niwar Faisal Mohamad 
 S Signe Bødker Thim 
 S Simon Vedel Juel Jensen 
 S Morten Krogh Christiansen 
 S Kasper Staghøj Sinding 
 S  
 
Ændringen i repræsentantskabet var godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. Bestyrelsen tog oriente-
ringen til efterretning. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 5 Indstilling af medlemmer til Lægeforeningens nye Digitaliserings- og it-udvalg og  Læge-

foreningens Forskningsfonds Bedømmelsesudvalg  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Yngre Læger har modtaget to henvendelser fra Lægeforeningen om indstilling af medlemmer til henholdsvis 

Lægeforeningens Forskningsfonds Bedømmelsesudvalg og til det nye Digitaliserings- og it-udvalg på sund-

hedsområdet. 

 

Til Lægeforeningens Forskningsfonds Bedømmelsesudvalg skal der udpeges en ny YL-repræsentant, idet An-

dreas Godthardt Lundh har siddet i en 6-årige periode og kan ikke genudpeges. Den nye repræsentant skal 

vælges for perioden 2019-2025 (med genvalg i 2022). 

Til det nye Digitaliserings- og it-udvalg på sundhedsområdet skal der udpeges 2 nye medlemmer. 

 

Bestyrelsen indstiller Bjarne Skjødt Hjaltalin som repræsentant til begge udvalg og indstiller yderligere en 

repræsentant til Digitaliserings- og it-udvalget. 

 

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til posten som repræsentant til Digitaliserings- og it-udvalget , og 

besluttede at sende en forespørgsel til Yngre Lægeråds formandskaberne. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 6 Opsummering på gennemgang af handleplaner  
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

På baggrund af drøftelse og gennemgang af handleplanerne på bestyrelsesinternatet den 21. august gennem-

gik bestyrelsen sekretariatets opsamling og tilsluttede sig denne. 

  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 7 Forberedelse af mødet mellem YLB/YLR-F den 6. - 7. november 2019  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til dagsordenen til mødet med YLR-F den 6. - 7. november 2019. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 8 Indledende drøftelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. - 27.  

                    november 2019  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Som forberedelse af efterårets repræsentantskabsmøde den 26.- 27. november på Kolding Fjord drøftede 

bestyrelsen det overordnede indhold af, samt afviklingsform og -rammer for repræsentantskabsmødet, her-

under stillingtagen til særlige tiltag, oplægsholdere etc., og godkendte proces og tidsplan for forberedel-

serne. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 9 Den skriftlige beretning  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Bestyrelsen godkendte den foreløbige plan for det videre arbejde. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 10 Opfølgning på bestyrelsens besøg hos Rud Pedersen Public Affairs  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Den 19. juni 2019 deltog Yngre Lægers bestyrelse i et møde hos Rud Pedersen med det formål, at give besty-

relsen et indblik i politisk interessevaretagelse generelt, herunder redskaber og metoder, samt forståelse for 

Yngre Lægers vilkår i arbejdet.  

Bestyrelsen drøftede hvorledes der skal arbejdes videre hermed, og sekretariatet vil arbejde videre med at 

udvikle arbejdet med politisk interessevaretagelse. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 11 Opdateret national efterspørgselsprognose  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 
Bo Rahbek indledte punktet med at give en status på arbejdet med efterspørgselsprognoser i Yngre Læger. 
 
Yngre Lægers nationale efterspørgselsprognoser fra 2014, 2016 og 2018 (den regionale efterspørgselsprog-
nose fra 2018 opdateres efter sommerferien 2019).  
 
Den opdaterede nationale efterspørgselsprognose baseret på Finansministeriets BNP-fremskrivninger viser 
fortsat, at der i en årrække frem til 2030/2032 vil være et efterspørgselsoverskud, hvorefter der i stigende 
grad vil være et udbudsoverskud. 
Efterspørgselsprognoserne baseret på BNP-fremskrivninger fra DREAM fremviser fortsat et 
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efterspørgselsoverskud i hele perioden frem til 2040. DREAM´s BNP-fremskrivninger er lidt højere end Fi-
nansministeriets. 
 
De overordnede tendenser i 2019-efterspørgselsprognosen er de samme som efterspørgselsprognosen 2018, 
dog således at skæringspunktet mellem udbud og efterspørgsel har forrykket sig lidt.  
 
Bestyrelsen drøftede den opdaterede prognose og fastholder presset på, at Sundhedsstyrelsen ved næste læ-
geprognose har indarbejdet en egentlig efterspørgselsprognose, og i øvrigt bruger prognosens efter behov. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 12 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 20. august 2019  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Helga Schultz og Christina Frøslev-Friis gennemgik udvalgt dagsordenspunkterne for LFB-mødet den 20. au-

gust 2019, herunder blandt andet: 

 

• Planer for prioriteret politisk arbejde 2019-2020 

• Sammenhæng og lægearbejdsmarked i det nære sundhedsvæsen 

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet 

• Lægernes krav til elektroniske patientjournaler 

• Patientsikkerhed og alternativ behandling 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede punkterne ud fra en Yngre Læge-vinkel. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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 Kim Agerholm Brogaard om blandt andet at FYAM i disse dage 

udsender et spørgeskema til en national undersøgelse for almenmedicinere (Kim har påtalt timingen ifh 

til YLs egen undersøgelse), en AP-FTR har gennemført en undersøgelse vedrørende AP ansattes lønnin-

ger på ÅUH og Randers, der viser at disse ligger under øvrige yngre læger. Endvidere har Udvalget en ny 

handleplan vedrørende ’12-mands grupper’. 

 

• Sofie Hjortø orienterede fra Arbejdsmiljøudvalget om blandt andet udvalgets udarbejdelse af ’5- mi-

nutters oplæg’, konference om Mentalt partnerskab i oktober, YL’s egen Arbejdsmiljøkonference 10/9, 

der pågår et arbejde flere steder i landet omkring §22, stk. 5 udfordringer, mulig undersøgelse af ad-

gangen til kontorer på de nye sygehusbyggerier. 

 

• Fra Overenskomstudvalget gav Wendy Schou en kort orientering fra seneste møde i udvalget, hvor der  

blev arbejdet med at opdatere handleplaner 

 

• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om blandt andet udvalgets arbejde med 

Fremtidens speciallægeuddannelse, hvor udvalget arbejder på et oplæg/info som optakt til punktet på 

YL’s repræsentantskabsmøde til november. Cæcilie har endvidere været en del i medierne i relation til 
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en udmelding vedrørende anonymitet og evaluering. Afslutningsvis orienterede Cæcilie om et aktuelt 

arbejde, der pågår vedrørende udvikling af en eventuel ny fordelingsmodel til KBU-forløb. 

 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om GYL’s deltagelse i et møde omkring den nye KBU forde-

lingsmodel, hvilket var en god proces 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 14 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH)  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Intet nyt fra Forhandlingsdelegationen  

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 15 Status på særlig indsats for arbejdsmiljø august 2019  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Janne Vinderslev gav en kort status på Yngre Lægers særlige indsats på arbejdsmiljøområdet, hvor de over-

ordnede resultater for den gennemførte undersøgelse viser, at de fire temaer, Travlhed, Supervision, Ensom-

hed og Afbrydelser alle har betydning for arbejdsmiljøet. Endvidere har arbejdsmiljø betydning for patient-

behandlingen og -sikkerheden og endeligt er der en klar sammenhæng mellem vurderingen af travlhed og 

oplevet stress. Den nationale rapport kan læses på yl.dk. 

 

De regionale rapporter ventes klar til 1. september, og bliver sendt til de regionale YL-råd.  

Herudover vil de hospitaler, der har tilstrækkelige besvarelser få tilbud om at udvælge op til 3 enkeltindika-

torer, som kan testes enten op mod det nationale, regionale eller op mod et ansættelsesområde, der ligner 

dvs. et regionshospital, et universitetshospital, AP eller psykiatrien.  

 

Det primære fokus for indsatsen har været, at medlemmerne får viden og redskaber til at håndtere lokale 

problemstillinger. Kommunikationsmæssigt arbejdes der derfor på at skabe personaer, som data fra undersø-

gelsen bliver kommunikeret i forhold til. Dette vil ske i løbet af efteråret.  

I regi af arbejdsmiljø deltog Yngre Læger i årets Pride Parade (evaluering heraf vil ske på førstkommende 

YLB-møde), og Yngre Læger afholder konference om yngre lægers arbejdsmiljø og trivsel den 10/9-2019. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 16 YL-initiativer i lyset af folketingsvalg og ny regering  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Den 26. juni 2019 blev den nye S-regering præsenteret, herunder med Magnus Heunicke, som ny sundheds-

minister og med ny skatteminister Morten Bødskov som ansvarlig for statens overenskomstforhandlinger. 

 
Janne Vinderslev gav en kort orienteres om en række af de initiativer, Yngre Læger foreløbigt har taget 
overfor det nye Folketing og den nye regering, herunder besøg hos de forskellige sundhedsordførere, og en 
invitation til ministeren om at tage en eller flere yngre læger på vagt. 
 
Endvidere arbejdes der på flere tiltag i relation til den nye regering fra Sygehussamarbejdet 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.laeger.dk/nyhed/ny-undersoegelse-fra-yngre-laeger-direkte-sammenhaeng-mellem-arbejdsmiljoeet-og
https://www.laeger.dk/nyhed/ny-undersoegelse-fra-yngre-laeger-direkte-sammenhaeng-mellem-arbejdsmiljoeet-og
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Pkt. 17 Status på kommunikation  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
I perioden 12.juni til 12. august har Yngre Læger kommunikationsmæssigt været i medierne i forbindelse 

med følgende emner: 

• Folkemødet 

• Uddannelse 

• Ny regering 

• Barsel 

• Sundhedstilbud 

• Arbejdsmiljø 

• Sundhedsplatform 

• Prioritering 

• 5-års regel 

På Yl.dk 

• Resultatet af arbejdsmiljøundersøgelsen 

• Ny regering og ny sundhedspolitik 

• Læger i fem specialer slipper for speciallægeloftet 

 

Ugens spørgsmål 

• Fri til at gå til jobsamtale 

• Lægebolig og nyansat 

• Funktionstid efter ophævelse af seksårsfristen 

 

Nyhedsbreve 

• Yngre Lægenyt: 

• Den ny ferielov 

• Arbejdsmiljøkonferencen 

• Priden 

• Ansættelsesforhold som ph.d.-studerende 

• Repræsentantskabsvalget 

• TR-nyt: 

• TR-dagen 

• case med FTR 

• Vær på vagt-pjecen 

• Arbejdsmiljøkonferencen 

Bestyrelsen drøftede enkelte temaer i relation til kommunikationsindsatsen.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 18 Kommunikationsmæssig opfølgning 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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På baggrund af nærværende møde vil der ikke er noget konkret, der skal blive følges kommunikationsmæs-

sigt op på. 

  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 19 Eventuelt  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

• Helga orienterede om, at Akademikernes A-kasse indfører en sundhedsforsikring for deres medlem-

mer, og at Yngre Læger i den forbindelse planlægger at informere deres medlemmer herom. 

• Helga efterlyste et medlem til en ny-etableret arbejdsgruppe i LF-regi ’Meningsfuld arbejdsdeling i 

sundhedsvæsnet’ (projektplan sendes til YLB) 

• Helga orienterede om at man i Dansk Magisterforening arbejder med at få fokus på seniorpen-

sion/Pension til nedslidte, og at Yngre Læger deltager i dette arbejde 


