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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 1. november 2021 på Radisson RED 

 
Deltagere: Helga Schultz, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, 
Søren Niemi Helsø, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen og Sara Radl. 
 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Pia Eriksen Ahlers 
og Anne Mejer. 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af mødeleder  
2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
3. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
4. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse  
5. Etablering af nyt Speciallægeudvalg  
6. Genudpegning af medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget 
7. Genudpegning af medlem til Uddannelsesudvalget 
8. Forslag til vedtægtsændringer – Lægemødet 2022 
9. Forberedelse af møde med YLB/YLR-F og Staten den 1. – 2. november 2021 
10. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. – 24. november 2021 
11. Uddannelse i strategisk og politisk interessevaretagelse 
12. Endelig version af den skriftlige beretning  
13. LFB’s drøftelse af Demokratiudvalgets arbejde 
14. Overvejelser om Lægeforeningens app 
15. Indstilling af ekstra medlem til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 
16. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2022 
17. Godkendelse af Yngre Lægers budget 2022 
18. Orientering om dom i erstatningsretlig sag 
19. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 
20. Orientering fra udvalg 
21. Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
22. Informationer til og fra de regionale formandskaber 
23. Status på kommunikation  
24. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt  
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Pkt. 1  Valg af mødeleder  
Cæcilie Trier Sønderskov blev valgt som mødeleder. 
 
Pkt. 2  Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 
 
Pkt. 3  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
Sekretariatet har modtaget information om, at Yngre Lægers nuværende repræsentant i Læge-
foreningens Etiske Udvalg, Simon Serbian, falder for funktionstiden den 16. december 2021.  
 
Yngre Læger skal derfor indstille en ny kandidat til udvalget for en toårig periode fra 2021-2023 
med mulighed for genvalg 3 gange jvf. de nye vedtægter. 
 
Sara Radl har tilkendegivet, at hun er interesseret i at blive indstillet som ny repræsentant for 
Yngre Læger i udvalget, og da der har været opbakning hertil fra bestyrelsen, vil Sara blive ind-
stillet til Lægeforeningens Etiske Udvalg. 
Bestyrelsen togorienteringen til efterretning. 
 
Pkt. 4  Indstilling af medlem til Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse 
Line Agger Kolstrup har valgt at fratræde sin plads (efteruddannelse) i Lægeforeningens Udvalg 
om Uddannelse.  
 
Anne Ramlov er interesseret i at blive indstillet som Yngre Lægers nye repræsentant til den le-
dige plads i udvalget. Hun vil derved også blive medlem af Yngre Lægers Uddannelsesudvalg.  
 
Både Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, Helga Schultz og Jesper Brink 
Svendsen bakker op om udpegningen af Anne Ramlov til pladsen, og Anne vil således blive ind-
stillet til den ledige plads. 
 
Pkt. 5  Etablering af nyt Speciallægeudvalg 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 7. juni 2021, at der skal arbejdes videre med etablering 
af et nyt speciallægeudvalg i Yngre Læger. På dette møde drøftedes ligeledes første udkast til 
kommissorium for det nye speciallægeudvalg. Kommissoriet er nu tilpasset de på mødet den 7. 
juni faldne bemærkninger, samt bemærkninger fra den skriftlige høring, som efterfølgende er 
gennemført på grund af større forfald ved YLB-mødet den 7. juni 2021.  
 
Bestyrelsen har tidligere drøftet procedure for udpegning af medlemmer af det nye specialud-
valg og har i den forbindelse besluttet, at det er bestyrelsen, som skal udpege medlemmer, og 
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at dette skal ske på baggrund af indstillinger fra de regionale Yngre Lægerådsformandskaber. 
Som et led i den regionale indstilling af kandidater bør udgangspunktet være, at de yngre læger, 
der stilles i forslag, er speciallæger. 
 
Det var forventningen, at man tidsmæssigt kunne indmelde forslag til kandidater, så de forelig-
ger til bestyrelsens udpegning på YLB-mødet den 1. december 2021, hvor der ligeledes skulle ud-
peges formand og et yderligere medlem til udvalget udpeget af bestyrelsens midte. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte kommissoriet med enkelte bemærkninger, herunder at det 
fortrinsvist skal være speciallæger (eller medlemmer, der er sidst i deres hoveduddannelsesfor-
løb), der indstilles, samt at tidsplanen udskydes, således at deadline er 14. januar 2022 med 
henblik på at punktet kan drøftes på YLB-internatet den 17. – 18. januar 2022. 
 
 
Pkt. 6  Genudpegning af medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget 
Thomas Svare Ehlers skal genudpeges for en ny toårig periode i Arbejdsmiljøudvalget.  
 
Endvidere skal Line Tegtmeier Frandsen også genudpeges for en ny toårig periode pr. 27. sep-
tember 2021.  
Begge er interesseret i at fortsætte i udvalget, og de vil således blive genudpeget for en ny to-
årig periode. 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 
 
Pkt. 7  Genudpegning til Uddannelsesudvalget 
Christine Kroer Nielsen står for at skulle genudpeges for en ny toårig periode pr. 7. november 
2021 som medlem af Uddannelsesudvalget. 
 
Christine er interesseret i at fortsætte i udvalget, og vil således blive genudpeget for en ny to-
årig periode.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Pkt. 8  Forslag til vedtægtsændringer - Lægemødet 2022 
Sekretariatet har fra Lægeforeningen modtaget information om, at i henhold til Lægeforenin-
gens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter og fondsbe-
stemmelser samt forslag til vedtagelse af internationale deklarationer inden optagelse på dags-
ordenen for Lægemødet forudgående have været udsendt til behandling i de 
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forhandlingsberettigede foreninger, samt Foreningen af Pensionerede Læger og offentliggjort i 
Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse.  
 
Det betyder, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer mv. skal være Lægeforeningen i hænde 
senest mandag den 1. december 2021.  
Bestyrelsen drøftede hvorvidt der var forslag til ændringer til vedtægterne i Lægeforeningen – 
og besluttede, at dette ikke var tilfældet. 
 
Pkt. 9 Forberedelse af møde med YLB/YLR-F og Staten den 1. - 2. november 2021 
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til mødet med YLB & YLR-F - og besluttede den endelige af-
vikling af de enkelte punkter. 
 
Pkt. 10 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. - 24. nov. 2021   
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen – og godkendte og besluttede - endelig afvikling af de en-
kelte punkter. 
 
Pkt. 11 Uddannelse i strategisk og politisk interessevaretagelse 
Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet, hvorledes den politiske koordinering, videndeling 
og samarbejdet mellem de regionale formandskaber og bestyrelsen kan styrkes.  
 
Bestyrelsen godkendte derfor den 22. april 2020 oplæg til en forbedret introduktion af nyvalgte 
medlemmer af de regionale Yngre Lægeråd og nyvalgte medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse. 
Beslutningen indebar bl.a. udvikling af faglige uddannelsesmoduler for bestyrelse og de regio-
nale formandskaber og relevant fagligt input i forhold til bestyrelsesarbejde for Yngre Lægers 
bestyrelsesmedlemmer 
 
På den baggrund har sekretariatet arbejdet videre med udviklingen af disse initiativer.  
Lars Mathiesen gennemgik oplægget og bestyrelsen drøftede og godkender oplægget til ”Forløb 
for politisk tillidsvalgte i Yngre Lægers bestyrelse og de regionale formandskaber”.  
 
 
Pkt. 12 Endelig version af den skriftlige beretning 
Bestyrelsen drøftede, kommenterede - og godkendte på baggrund af de faldne kommentarer - 
udkastet til bestyrelsens skriftlige beretning. 
 
Pkt. 13  LFB's drøftelser af Demokratiudvalgets arbejde 
Demokratiudvalget har afsluttet sit arbejde og afleveret sine anbefalinger til Lægeforeningens 
bestyrelse. 
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Lægeforeningens bestyrelse drøftede anbefalingerne på sit møde den 5. oktober 2021, og beslut-
tede at fortsætte drøftelserne på mødet den 25. november og på internatet den 21. - 22. januar 
2022. 
 
Søren Niemi, der er det ene af Yngre Lægers 2 medlemmer af Demokrati-udvalget gav en orien-
tering om den aktuelle status på arbejdet i udvalget, herunder en række emner som Lægefor-
eningens bestyrelse ikke umiddelbart kan blive enige om, og som det er aftalt drøftes i de for-
handlingsberettigede foreninger med henblik på fornyet drøftelse i Lægeforeningens bestyrelse. 
 
Bestyrelsen drøftede sagen og forholdt sig til de udestående spørgsmål omkring Lægeforeningens 
bestyrelse og repræsentantskab. 
 
 
Pkt. 14  Overvejelser om Lægeforeningens app 
Lægeforeningens bestyrelse drøftede på sit møde den 5. oktober 2021 anskaffelsen af en app til 
Lægeforeningen. Sagen drøftes i Yngre Lægers bestyrelse, inden punktet skal drøftes igen på 
mødet i Lægeforeningens bestyrelsen den 25. november 2021. 
 
Lægeforeningen har i sin medlemstilfredshedsundersøgelse set et behov for bedre kommunika-
tion med medlemmerne, således at der kan gives bedre indblik i de konkrete tilbud og fordele 
ved medlemskabet. Samtidig udgår medlemskortet af plastik, og der er set på en mulighed for at 
lave et digitalt medlemskort. 
 
På den baggrund ønsker Lægeforeningen at lave en app til Lægeforeningens medlemmer. Appen 
skal indeholde informationer om Lægeforeningen og berører ikke de forhandlingsberettigede or-
ganisationer. 
 
Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede ikke at ville stå i vejen for udviklingen af en sådan 
app – men at der generelt ikke kan bakkes op omkring en sådan app. 
 
 
Pkt. 15  Indstilling af ekstra medlem til Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 
Sekretariatet er blevet anmodet af Lægeforeningen om at udpege et ekstra medlem til Lægean-
svarsudvalget.  
 
Anmodningen har dels været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og dels er der sendt en mail 
til de regionale Yngre Lægerådsformandskaber om egnede kandidater. Der er ikke modtaget ind-
stillinger til den ledige plads.  
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Bestyrelsen drøftede kendskab til en egnet kandidat til den ekstra plads i Lægeforeningens Læ-
geansvarsudvalg, og besluttede at indstille Jonas Olsen. 
 
Pkt. 16  Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2022 
Yngre Læger har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om forslag til indstilling af kandidat 
til Lægeforeningens ærespris 2022. 
 
Lægeforeningen skal senest den 13. december 2021 have modtaget en motiveret indstilling. 
 
Lægeforeningens bestyrelse vil på et bestyrelsesmøde primo 2022 behandle de indkomne indstil-
linger og på dette grundlag vælge årets prismodtager. 
 
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til Lægeforeningens ærespris. 
 
Pkt. 17  Godkendelse af Yngre Lægers budget 2022 
Lars Mathiesen gennemgik udkastet til budgettet for 2022, og bestyrelsen drøftede – og god-
kendte - budgettet, samt udkast til bestyrelsens bemærkninger. 
Budgettet skal godkendes på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. – 24. november 
2021. 
 
Pkt. 18  Orientering om dom i erstatningsretlig sag (fra 2017) 
Retten i Aalborg har afgjort, at Region Nordjylland er erstatningsansvarlig for den skade, som et 
Yngre Læge-medlem pådrog sig på sin arbejdsplads og skal betale erstatning for svie og smerte 
samt for tabt arbejdsfortjeneste i perioden frem til og med 30. april 2016.  
 
Bestyrelsen traf ved den 30. november 2016 beslutning om, at Yngre Læger som mandatar for 
medlemmet anlægger retssag mod Region Nordjylland med påstand om, at regionen er ansvarlig 
for skaden og dermed skal tilpligtes at erstatte det økonomiske tab, som medlemmet har lidt i 
form af tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning for svie og smerte. 
 
Bestyrelsen tog orientering om afsagt dom til efterretning. 
 
 
Pkt. 19  Status på revision af den lægelige videreuddannelse 
Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revision af 
den lægelige videreuddannelse, hvor arbejdet igen er genstartet, dog med en revideret møde-
plan. Forventet afslutning på arbejdet er udskudt til september 2022. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Pkt. 20  Orientering fra udvalg 
 Fra Almen Praksisudvalget gav Sara Radl en orientering om blandt andet et nyligt afholdt 

TR-kursus. Der er stadig gang i overenskomstforhandlingerne med PLA. 
 

 Christina Neergaard Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udval-
gets nye medlem, udvalgets indførelse af flere virtuelle møder, samt arbejdet med blandt 
andet natarbejde, task-force i forhold til Akutarbejde, forebyggelse af vold og trusler, samt 
arbejdsmiljø på yl.dk. 
 

 Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou om blandt andet Handlepla-
nerne, hvor den om Lægeløn er droppet (overgår i stedet til GYL), FTR træf forankres frem-
adrettet i Forhandlingsdelegationen. Udvalget har besluttet fremadrettet at undgå hybrid-
møder. 
 

 Cæcilie Trier Sønderskov orienterede fra Uddannelsesudvalget om blandt andet om det 
netop afholdt Strategiseminar, hvor der blandt andet blev arbejdet med efteruddannelses-
dage, der er udpeget to til at deltage i en ’akut-task force i Arbejdsmiljø-regi. Uddannelses-
konference i februar 2022 i samarbejde med Overlægeforeningen. Der er ledige pladser i ud-
valget i henholdsvis Sjælland, Syd og Midt. 
 

 Christina Neergaard Pedersen orienterede fra GYL, hvor der blev arbejdet med blandt andet 
handleplaner – og hvad, der tidligere er igangsat i forhold til handleplaner - forberedelse af 
de kommende Kick-off kurser, supervision, introduktion af nyansatte og de afholdte recepti-
oner for nyuddannede kandidater. 

 
Pkt. 21  Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet afdelingslæge-
projektet og akutafdelingen i Slagelse 
 
Pkt. 22  Informationer til og fra de regionale formandskaber 
De regionale kontaktperson gav en kort status fra og de regionale Yngre Lægerådsformandska-
ber. 
 
 Region Midtjylland 

o To nye næstformænd 
o Afholdt møde om afdelingslægeprojektet 

 
 Region Syddanmark 
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o Afholdt møde om afdelingslægeprojektet 
o Christina deltager fremadrettet i det månedlige formandsmøde 

 
 Region Sjælland 

o Afholdt generalforsamling 
 

 Region Hovedstaden 
o Mads Helsted er valgt som ny formand 
o En vakant næstformandsplads 
o Formanden i Lægeforeningen (Hovedstaden) falder for funktionstiden 31/12-2021 
o Der er ikke indgået en regional FEA-aftale, som afløser for Covid-FEA aftalen 
o Behov for tilpasning af regionalevedtægter for det regionale yngre lægeråd 

 
 Staten 

o Staten har stillet et punkt til repræsentantskabsmødet 
 
Pkt. 23  Status på kommunikation   
Yngre Lægers kommunikation fra den blev gennemgået. 
Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 10. september – 25. oktober 2021  
I den periode har Yngre Læger været i den eksterne presse med 

 Dimensioneringsplan er ikke ambitiøs nok. Det går ud over patienterne hvis ikke alle læ-
ger kan blive speciallæger 

 ”Der er bare nogen, der har trykket, send' for sent” 
 Travlhed kan gå ud over patienter 
 Uhyggelige tal, der viser, at det ikke bare er enkelte medarbejdere, der brokker sig i kaf-

festuen 
 Travlhed og mangel på personale går ud over patienterne 
 Parløb mellem tilsyn skal stoppe travlhed på hospitaler 
 Så hvor slemt står det til på sygehusene? Nu har vi måske et svar 
 Mandlige læger holder længere barsel 
 Yngre Læger vælger ny næstformand 

 
Pkt. 24  Kommunikationsmæssig opfølgning 
På baggrund af nærværende møde er der ikke behov for kommunikationsmæssig opfølgning. 
 
Eventuelt 

 Cæcilie Trier Sønderskov: 
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o Orienterede kort fra hendes og Helga Schultz deltagelse i et møde i Nordisk Råd 
for Yngre Læger 

 
 Helga Schultz: 

o Lisbeth Lintz stiller op som formand for AC (fra 1. januar 2022) 


