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Referat af YL - Overenskomstudvalg - 21 - 09 - 2022 i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Søren Niemi Helsø, Andrea Meier, Tue Kruse Rasmussen, Ole Fjord Terkelsen, 

Ole Møller Hansen, Niels Juul (observatør FAS), Lillian Wedel Svendsen,  

Afbud: Wendy Schou Rasmussen, Thomas Svare Ehlers, Vinni Faber, Ellen Jensen, David 

Füchtbauer, Lasse Moesgaard Schmidt, Jakob Nørgaard Hansen.  

 

Dagsorden: 

1. Mødeledelse 

a. Søren Niemi Helsø 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 9. juni 2022 

4. Antallet af yngre læger på deltid 

5. TR-dagen den 6. oktober 2022 

6. Status for afdelingslægeprojektet 

7. Status for Task Force vedr. akutafdelinger 

8. Status for handleplan vedr. lønudvikling i staten 

9. Status for handleplan vedr. uklassificerede stillinger 

10.  Runde fra regionerne og staten 

11.  Evt. 

 

Ad 1) Mødeledelse 

Godkendt. 

 
Ad 2) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Ad 3) Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 9. juni 2022 
 
Godkendt. 
 
 



Ad 4) Antallet af yngre læger på deltid 
 
Overenskomstudvalget drøftede antallet af yngre læger på deltid i lyset af, at der er 
flere yngre læger, der er på deltid.  
 
Ad 5)TR-dagen den 6. oktober 2022 
 
Programmet for dagen blev gennemgået, herunder vigtigste elementer   
 
Ad 6) Status for afdelingslægeprojektet 
 
Der er igangsat nye lokale ansøgningsrunder der, hvor alle pengene ikke er brugt endnu. 
 
Yngre Læger og Danske Regioner, herunder den tekniske arbejdsgruppe skal besøge alle 
regionerne i de kommende uger for en status i afdelingslægeprojektet. Ved disse besøg 
vil der særligt være fokus på forbrug af midlerne og de lokale repræsentanters 
umiddelbare meldinger på evt. projekter, som de allerede nu kan forestille sig vil kunne 
pege ind i overenskomstforhandlingerne i 2024. 
 
 
Ad 7) Status for Task Force vedr. akutafdelinger 
 
Køge Akutafdeling aflyste det planlagte besøg i forbindelse med pilotprojektet. Yngre 
Læger forsøger at få en ny aftale, men det er endnu ikke lykkedes.  
 
Planen er fortsat, at Task Forcen skal lanceres inden årets udgang.  
 
Ad 8) Status for handleplan vedr. lønudvikling i staten 
 
Der er trukket data for de yngre læger ansat i staten. De yngre læger er ansat på 
Overenskomst for læger i staten eller den fællesakademiske overenskomst. 
Lønforskellen er umiddelbart ikke så voldsom, som først antaget. Der er et løngab, men 
det er ikke stort. 
 
Ad 9) Status for handleplan vedr. uklassificerede stillinger 
 
Der er afholdt møde, og data er i gang med at blive gennemgået med henblik på at 
kunne trække på de uklassificerede stillinger.  
 
Det blev aftalt, at Region Nord og Region Midt vender tilbage vedrørende, om 
forhandlerstatistikken indeholder oplysninger om stillingstype, således at man kan 
trække på uklassificerede stillinger.  
 
 
 
 
 
 



Ad 10) Runde fra regionerne og staten 
 
Region Sjælland: 
 
Den regionale forhåndsaftale samt de enkelte sygehus forhåndsaftaler er genforhandlet, 
og forhandlingerne blev afsluttet i juli 2022. Et af resultaterne var bl.a. en generel 
lønstigning til alle yngre læger ved Nykøbing F. Sygehus.  
 
Der er Yngre Læger Formandsvalg den 12. oktober 2022, hvor der skal vælges en ny 
formand.  
 
§ 22, stk. 5 sagen ved Slagelse akutafdeling er afsluttet. 
 
Region Hovedstaden: 
 
Der er udarbejdet et høringssvar vedr. budgetforslaget for 2023, hvor regionen 
anerkender, at det er et stramt budget. Der er i budgetforslaget ikke lagt op til 
fremtidige besparelser.  
 
Der er en sag på Bispebjerg, som omhandler uenighed om fortolkning 2-skiftet tjeneste. 
Uenigheden vedrører, hvorvidt man kan have normaltjeneste hele døgnet, herunder om 
man kan have normaltjeneste aften- og nat og på den måde komme udenom 
vagtbelastningsreglerne, som ifølge overenskomsten højst må være belastet ¾ tiden i 
tidsrummet kl. 20 – 08. Sagen er overgået til Yngre Læger central, hvor der på 
nuværende tidspunkt er iværksat udarbejdelse af et klageskrift fra Yngre Lægers 
eksterne advokat med henblik på derefter at vurdere, hvorvidt sagen skal videreføres til 
Faglig Voldgift.  
 
Staten: 
 
Covid-aftalerne løber ud, og det forventes ikke, at de genforhandles.  
 
Ole F. Terkelsen er valgt som formand for staten, da Thomas Svare Ehlers har nedlagt 
hvervet pga. overgang til stilling i den regionale sektor.  
 
Region Nordjylland: 
 
Fortsat problemer med plastisk kirurgisk, som sender deres HU-læger på kursus i 
sårbehandling på Riget. Regionen sender dem afsted på 3 mdr. fokuseret ophold. Der er 
fortsat tvist om transportudgifter og forplejning etc. Yngre Læger central har vendt 
spørgsmålet med Danske Regioner, som henviste til de almindelige regler om refusion 
ved tjenesterejser. Der afholdes møde mellem YL Nordjylland og sygehusledelsen den 
30. oktober 2022, hvor det forventes, at der indgås forlig i sagen.  
 
Nordjylland er fortsat i gang med at implementere en ny ledelsesstruktur, som 
indebærer, at der også skal forhandles en ny med-struktur.  
 
 



Region Midtjylland: 
 
Der er gennemført et screeningsforsøg på stillingsopslag, og det har medført et bedre 
samarbejde med arbejdsgiver, herunder at flere stillinger opslås i højere grad i 
overensstemmelse med Danske Regioners vejledning fra maj 2019. 
 
Region Syddanmark: 
 
Ikke repræsenteret ved dagens møde.  
 
 
Ad eventuelt) 
 
Rulleplaner: 
 
Det blev drøftet, hvad man kan bede den enkelte læge om fx mht. at bytte vagter. 
Hvornår er det afdelingsledelsens ansvar at tilpasse tjenesteplanen i tilfælde af fx 
ferieafholdelse, hvor der i nord har været eksempler på, at de yngre læger selv måtte 
bytte deres tjenester i forbindelse med sommerferieafholdelse.  
 
Bestyrelsens bemyndigelse til nedsættelse af hviletid: 
 
Det blev drøftet, hvorvidt regionerne har erfaring med, at den regionale 
fællestillidsrepræsentant indgår lokalaftaler om nedsættelse af hviletiden. Erfaringen 
på tværs af regionerne var, at der ikke dispenseres, og at kravet om 11 timers hvile 
opretholdes. 
 
Næste møde: 
 
Næste møde er torsdag den 27. oktober 2022 kl. 10 – 16 i Domus (fysisk fremmøde). 


