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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 16. januar 2020 på Haraldskær, Vejle 

 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Jesper Brink Svendsen, Bjarne Skjødt Hjaltalin, 

Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard, Christian Frøslev-Friis, Wendy Schou og Chri-

stina Neergaard Pedersen. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen og Anne Mejer  

 

Mødeledelse: 

1. Valg af mødeleder 

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

3. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Almen Praksisudvalget 

4. Indstilling af medlem til uddannelsesudvalget 

 

Til drøftelse: 

5. Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser 

6. Beslutninger på baggrund af gårsdagens drøftelser på internatmødet 

7. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 

8. Styrket samarbejde mellem YLB og YLR-F – fælles faglig dag den 4. maj 2020 

9. UKYL-konferencen 2020 

10. FTR-projekt 2020 

11. Honorering af undervisere på regionale TR-velkomstmøder, revideret forslag 

 

Til orientering: 

12. Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 

13. Folkemøde 2020  

14. Status om de regionale sekretariater 

15. Opdatering af hvidbogen for Gruppen af Yngste Læger (GYL) 

16. Status på særlig indsats og fokus for nye indsatser på Arbejdsmiljøområdet 

17. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 23. januar 2020 

18. Orientering fra Udvalg 

19. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

20. Status på kommunikation 

21. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt:  
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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 Almen Praksisudvalget 

Sekretariatet har modtaget indstillinger fra Region Sjælland og Region Hovedstaden om nye 
medlemmer til Almen Praksisudvalget. 
 
Region Sjælland indstiller2 kandidater. 

 
Derudover skal Marie Kjærgaard Lange og Lars René Rasmussen genudpeges for en ny toårig peri-
ode pr. 30. januar 2020.  
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke har været be-
mærkninger til indstillingerne, vil de to indstillede kandidater blive nye medlemmer af Almen 
Praksisudvalget. 

 

Pkt. 4 Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalget 

Region Nordjylland indstiller en kandidat som nyt medlem af Uddannelsesudvalget. 
 
Indstillingen har været på Lægedebatten til bestyrelsens orientering, og da der ingen bemærk-
ninger har været til indstillingen, vil den indstillede kandidat blive nyt medlem af Uddannelses-
udvalget. 

 

Pkt. 5  Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser 

Klaus Matthiesen orienterede kort om, at det indstilles, at bestyrelsen godkender at iværksætte 
en proces for at udpege 2-3 lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-kurser. 

Der bliver behov for at supplere gruppen af lægelige undervisere i foråret 2020, da nogle af de 
hidtidige underviserne allerede har eller må forventes at opgive deres hverv, bl.a. på grund af 
valg til bestyrelsen eller på grund af funktionstidsbegrænsningen.  

Bestyrelsen imødekom forslaget. 

 

Pkt. 6 Beslutninger på baggrund af gårsdagens drøftelser på internatmødet 

Der blev fulgt op på diskussionerne af drøftelserne på internatmødet.  
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Pkt. 7 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 

Helga indledte forud for en drøftelse af den overordnede ramme og program for Yngre Lægers 

repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 i Aarhus.  

Sekretariatet fortsætter arbejdet med at lave dagsorden, planlægge afvikling af mødet etc.  

 

Pkt. 8 Styrket samarbejde mellem YLB og YLR-F - fælles faglig dag den 4. maj 2020 

Der er kun modtaget input fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 

Det blev derfor vedtaget, at kontaktpersonerne for de enkelte regioner kontakter de regionale 

formænd med henblik på dialog og evt. ekstra input. Samtidig vil sekretariatet sende endnu en 

mail og opfordre til flere input fra de regionale formandskaber. 

Formålet med mødet den 4. maj er, at alle skal kunne se fordelene i et bedre samarbejde og se 

muligheder i at arbejde i samme retning. Desuden skal mødet bruges til en fælles forventnings-

afstemning til vores samarbejde. 

 

Pkt. 9  UKYL-Konference 2020 

Cæcilie indledte og fortalte om UKYL-konference i 2019, som har været en stor succes. Udvalget 

ønsker at afholde kurset igen i 2020. Der er budgetteret med det i budgettet for 2020.  

Det blev besluttet, at der i 2020 holdes en konference for UKYL’er den 6. oktober 2020. 

 

Pkt. 10 FTR-projekt 2020 

Formålet med et FTR-projekt er helt overordnet at identificere et uudnyttet potentiale og mål-
rette uddannelsen/bistanden til FTR, så FTR opnår størst mulig succes. Den samme ambition som 
TR-projektet blot med et andet udgangspunkt.  

I modsætning til TR-korpset har vi i Yngre Læger ikke systematisk indsamlet viden om FTR. Der 
eksisterer ikke nogen samlet struktur for, hvordan en FTR skal uddannes og støttes for bedst mu-
ligt at kunne udføre sit job succesfuldt. 

For overhovedet at iværksætte et konkret forandringsprojekt er vi nødt til at begynde med at 
klarlægge, hvilke succeskriterier, der bør være gældende for FTR, og hvordan Yngre Læger som 
organisation bedst kan bidrage til, at FTR er i stand til at opfylde succeskriterierne. 

Bestyrelsen godkendte, at projektet kan igangsættes som beskrevet. 

 

Pkt. 11 Honorering af undervisere på regionale TR-velkomstmøder, revideret forslag 

Bjarne redegjorde for, hvorfor økonomien er revideret. 

Bestyrelsen godkendte det reviderede forslag til honorering af undervisere på regionale vel-
komstmøder for nyvalgte TR. Det bliver meldt ud til Yngre Læge-rådene hurtigst muligt. 
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Pkt. 12 Opfølgning på konstituering af Yngre Lægers bestyrelse 

Der er enkelte fejl i den opdaterede oversigt over bestyrelsens poster i henholdsvis Yngre Læger, 
Lægeforeningen og øvrige stedet samt i oversigten med kommissorier og medlemmer for de en-
kelte udvalg/arbejdsgrupper. 

Sekretariatet laver derfor en revideret oversigt og sender den ud til godkendelse på lægedebat-
ten. 

 

Pkt. 13 Folkemøde 2020 

Folkemødet finder sted den 11. - 14. juni, og Yngre Læger har to egne arrangementer henholds-
vis torsdag den 11. juni kl. 16.30 og lørdag den 13. juni kl. 13.30. 

Den ene debat skal handle om patient/læge-dilemmaer og den anden vil handle om lægedæk-
ning generelt, dvs. ikke kun lægedækning i almen praksis. 

Sekretariatet arbejder videre med punktet og kommer med nærmere program senere. 

 

Pkt. 14 Status om de regionale sekretariater 

Yngre Læger har pr. 1. januar 2020 overtaget en række medarbejdere i de regionale sekretaria-
ter. Sekretariat har siden sommeren 2019 gradvist intensiveret samarbejdet og koordineringen 
med medarbejderne i de 5 regionale sekretariater, men det er først nu, at der reelt kan arbej-
des på at integrere disse i Yngre Læger. Den 9. januar blev der afholdt et velkomstseminar for 
de nye kolleger. 

På yl.dk ses en oversigt over de ansatte i de regionale sekretariater. 

 

Pkt. 15 Opdatering af hvidbogen for Gruppen af Yngste Læger (GYL) 

Bestyrelsen tog revision af hvidbogen for GYL til efterretning med korrektion af en enkelt lille 
detalje. 

 

Pkt. 16 Status for særlig indsats og fokus for nye indsatser på Arbejdsmiljøområdet 

Christina Neergaard Pedersen orienterede om Arbejdsmiljøudvalgets arbejde og om fokus for ar-
bejdsmiljøarbejdet efter afslutningen af den særlige indsats. 

 
Overordnet fokus i perioden frem mod repræsentantskabsmøderne i 2020 er at få eksisterende 
redskaber i brug og understøtte AMR, FTR og TR med handlingsanvisende eller konkrete ’how-
to’-redskaber indenfor projektets temaer og i forhold til vold, trusler og chikane. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 17  Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 23. januar 2020 

Medlemmer af LFB orienterede om dagsordenspunkterne for LFB-mødet den 23. januar 2020. 
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Helga orienterede om det organisatoriske tilhørsforhold, som er på dagsordenen på mødet. 

I forhold til Priden vil Yngre Læger fastholde, at vi overgiver arrangementet med Priden til Læ-
geforeningen – også planlægningsmæssigt- således, at arbejdet kommer til at ligge i Lægefor-
eningen. 

Hvis det ikke bliver vedtaget af LFB, skal YLB på ny diskutere, hvad vi skal gøre. 

 

Ang. Punktet om vedtægtsændringer: 

FAS’ har stillet forslag om, at perioden, politisk valgte kan sidde, bliver forlænget, da det vil 
skabe mere kontinuitet både internt og eksternt. YLB drøftede Yngre Lægers holdning hertil. 

 

Ang. Punktet om budgettet: 

LFB skal tage stilling til, om der skal laves annoncefrit Ugeskrift for Læger.  

Desuden blev det besluttet, at Yngre Læger skal lave en indstilling til, at Ugeskrift for Læger 
fremover ikke længere skal komme på tryk, blandt andet af hensyn til klimaet. 

 

 

Pkt. 18  Orientering fra udvalg 

Formændene for Almen Praksisudvalget, Arbejdsmiljøudvalget, Overenskomstudvalget, Uddan-
nelsesudvalget og GYL gav en kort status over udvalgenes arbejde. 

 

Pkt. 19 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

Der er møde mandag den 20. januar 20202, hvor dagsorden er medlemsmøder og kravsindsam-
ling. 

 

Pkt. 20 Status på kommunikation 

Ingen bemærkninger 

 

Pkt. 21 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der kommunikationsmæssigt blive fulgt op om-

kring konstitueringen i YLB 

 

Eventuelt 

Henvendelse fra Norge: 

Christina Frøslev-Friis fortalte, at Lægeforeningen har fået en henvendelse fra Lægeforeningen i 
Norge, som vil høre, om de kan stille med en person, som kan fortælle om implementering af 
Sundhedsplatformen. Herefter har Lægeforeningen spurgt YL og FAS om vi kan stille med en.  
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Der er desuden kommet henvendelse fra den norske ambassade om det samme. 

 

Ny e-mail:  

Lars Mathiesen orienterede om, at alle i bestyrelsen fremover skal have en dadl.dk e-mail i ste-
det for dadlnet.dk e-mail. 

 

Henvendelse fra Djøf: 

Helga Schultz fortalte, at Yngre Læger er blevet kontaktet af Djøf, som også har kontaktet FOA 
og Politiforbundet for at høre, om vi kan gå sammen om at synliggøre, hvad vi kan bruge hinan-
den til. FAS har ikke ønsket at deltage. 

 

Rekrutteringsarrangement: 

Kim Brogaard fortalte, at der er planlagt et rekrutteringsarrangement i Sydvestjylland sammen 
med Region Syddanmarks rekrutteringsteam. Yngre Læger er endvidere blevet spurgt, om vi vil 
være med til et tilsvarende arrangement på Sydfyn, Ærø, Langeland mv. 

 

PLO-undersøgelse: 

Kim orienterede desuden om, at PLO har foretaget en undersøgelse blandt fase 3 læger i almen 
praksis om deres ønsker til arbejdsliv. Undersøgelsen er endnu ikke blevet offentliggjort. 

 

Videomøde den 4. marts:  

Hvis mødet skal bruges, flyttes det til kl. 20. 

 

Sundhedsforsikringer:  

Helga Schultz orienterede om, at det viser sig, at det ikke er lovligt for A-kasser at tilbyde sund-
hedsforsikringer. AKA trækker derfor forsikringerne tilbage.  

 


