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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 i Domus Medica  

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Christina 

Frøslev-Friis, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Neergaard Pedersen.  

 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, og Pia Eriksen Ahlers.  

 

Dagsorden: 

A.   Coronavirus status  

1. Valg af mødeleder (Anders Krog Vistisen) 

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Genudpegninger af medlemmer til Almen Praksisudvalget 

4. Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

5. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

6. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

7. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020  

8. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 18. – 19. august 2020  

9. Indstillinger til diverse poster i Lægeforeningens udvalg  

10. Udpegning af medlem til Lægeforeningens Demokratiudvalg  

11. Afvikling af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 16. juni 2020  

12. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 14. maj 2020  

13. Orientering fra udvalg 

14. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

15. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

16. Status på kommunikation 

17. Kommunikationsmæssig opfølgning 

 

Eventuelt 
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Pkt. A Coronavirus status 

Der blev kort orienteret om den aktuelle Corona-situation, herunder blandt andet: 

 Ugeskriftet arbejder på en artikel og Helga skal i den forbindelse tale med dem 

 I forhold til overholdelse af overenskomsten har det langt de fleste steder været uproblematisk og 

med stor fleksibilitet - en undtagelse er dog Aarhus Universitetshospital  

 Fra 1/6 skal der arbejdes efter overenskomsten. 

 I forhold til udfordringer i relation til uddannelsesforløb på grund af Coronasituationen er Yngre 

Læger i dialog med Sundhedsstyrelsen for at sikre, at dette ikke får betydning for 

uddannelsesforløbene 

 Der arbejdes på at der udarbejdes muligheder for dispensationer i relation manglende gennemførelse 

af SOL-kurser på grund af Corona-situationen 

 Yngre Læger arbejder aktuelt på en survey omkring arbejdsvilkårene under Corona-epidemien 

 Arbejdsmiljøudvalget har fokus på problemstillinger i relation til værnemidler 

 

 

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 Genudpegninger af medlemmer til Almen Praksisudvalget 

Signe Christiansen (Region Syddanmark) og Jesper Foss (Region Hovedstaden) skal genudpeges for en ny 

toårig periode pr. henholdsvis den 18. maj 2020 og 30. juni 2020. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 4 Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

Kirsten Skipper-Mortensen (Region Midtjylland) skal genudpeges for en ny toårig periode pr. den 18. maj 

2020 som medlem af Arbejdsmiljøudvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 5 Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget (Ændres til gult 

punkt) 

Formandskabet i Region Midtjylland indstiller Eske Roth til en plads i Overenskomstudvalget.  

 

Derudover skal Ole Terkelsen (Staten) pr. 20. juni 2020 genudpeges for en ny toårig periode som medlem af 

udvalget. 
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Bestyrelsen drøftede bemandingen i Overenskomstudvalget og tog orienteringen til efterretning og Eske Roth 

vil indgå som nyt medlem af Overenskomstudvalget, og Ole Terkelsen vil fortsætte i udvalget i endnu en 2-

årig periode. 

 

 

Pkt. 6 Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjylland 

Chritstian Kraef (R) er udtrådt af Yngre Lægers repræsentantskab i Region Midtjylland. I den forbindelse 

rykker Inge Merete Pedersen fra suppleant til repræsentant. Der er således 4 vakante pladser, der vælges til 

disse på førstkommende YLRM-møde. 

 

Repræsentantskabet i Region Midtjylland ser herefter således ud: 

R Gitte Anna Madsen 

R Line Agger Kolstrup 

R Morten Krogh Christiansen 

R Eske Roth 

R Tue Kruse Rasmussen 

R Therese Simonsen Straarup 

R Christine Cramer 

R Sara Mathilde Radl Hensel 

R Anne Ramlov 

R Andreas Brandt Gormsen 

R Kasper Staghøj Sinding 

R Lise Langeland Larsen 

R Ann Abkjær Kristensen 

R Niwar Faisal Mohamad 

R Morten Lanng Aaboe 

R Kirsten Skipper-Mortensen 

R Christine Kroer Nielsen 

R Mads Lamm Larsen 

R Inge Merete Pedersen 

 S Nina Schram Gregersen 

 S Andreas Steenholt Niklassen 

 S Michael Sahlholdt Høeg 

 S   

 S   

 S   

 S  
 

 

Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Pkt. 7 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020 

Qua den aktuelle Corona-situation og det deraf følgende forsamlingsforbud drøftede flere forskellige 

modeller for afvikling af Yngre Lægers forårs-repræsentantskabsmøde.  

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige modeller for afvikling af mødet, samt afviklingen af de enkelte punkter – 

og besluttede, at der - i lighed med ved sidste valg til YLB - ikke gives mulighed for brug af stillere. 

Endvidere drøftedes muligheden for at ’skabe’ et virtuelt rum til at stille spørgsmål til kandidaterne til YLB-

valget forud for repræsentantskabsmødet.  

 

Pkt. 8        Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 18. - 19. august 2020 

Yngre Lægers bestyrelsen afholder bestyrelsesinternatmøde den 18.- 19. august 2020. Bestyrelsen drøftede 

det udarbejdede udkast og andre mulige emner til program. 

 

Pkt. 9 Indstillinger til diverse poster i Lægeforeningens udvalg  

Yngre Læger har en række ledige poster i forskellige udvalg både i og udenfor Lægeforenings regi .  

 

Bestyrelsen drøftede proceduren i forhold til udpegning, mulige kandidater og besluttede at følgende:  

 Attestudvalget 

o at der rettes henvendelse til Almen Praksis udvalget 

 Digitaliserings- og it-udvalget 

o at indstille Christina Neergaard-Pedersen 

 Forskningsfondens Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 

o at indstille Cæcilie Trier Sønderskov 

 Lægeetisk nævn 

o At den nuværende YL-suppleant spørges 

 Lægelig revisor 

o at relevant kandidat kontaktes 

 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn (ikke i LF-regi) 

o at relevant kandidat kontaktes 

 

Pkt. 10 Udpegning af medlem til Lægeforeningens Demokratiudvalg  
Yngre Læger har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen vedrørende udpegning af medlemmer til 

Lægeforeningens Demokratiudvalg. 

 

Ifølge kommissoriet skal udvalget bestå af følgende medlemmer: 
 

 Lægeforeningens formand (formand for udvalget) 

 3 medlemmer fra Lægeforeningens bestyrelse fra Yngre Læger, FAS og PLO 
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 3 medlemmer fra bestyrelserne i Yngre Læger, FAS og PLO 

 1 medlem fra Foreningen for Pensionerede Læger 

 1 medlem valgt af og blandt formændene for de regionale lægeforeningsbestyrelser 
 

Bestyrelsen drøftede udvalget og besluttede at foreslå Lægeforeningen, at udpegningerne udskydes til efter 

Yngre Lægers repræsentantskabsmøde og Lægemødet. 

 

Pkt. 11 Afvikling af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 16. juni 2020 

I bestyrelsens mødekalender er mødet den 16. juni 2020 planlagt til at være et heldagsmøde, der afsluttes 

med en fælles middag. Der er således sat tid af til andre aktiviteter om eftermiddagen end sædvanlige 

mødeaktiviteter. Muligheden for afviklingen af et sådant arrangement afhænger dog af myndighedernes 

retningslinjer for forsamlinger på den tid. 

 

Bestyrelsen drøftede afviklingen af dagen og besluttede at afvikle mødet som planlagt. 

 

Pkt. 12 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-møde den 14. maj 2020 

Medlemmer af LFB orienterede om dagsordenspunkterne for LFB-mødet den 14. maj 2020, herunder blandt 

andet: 

 Lægemøde 2020 

 COVID-19 - implikationer for sundhedsvæsenet og Lægeforeningens politik 

 Kandidatfester 2020  

 Hjemmesygeplejerskernes ret til selvstændigt virksomhedsområde  

 Udpegning til Demokratiudvalg 

 

Pkt. 13 Orientering fra udvalg 

Hver udvalgsformand har fem minutter til at give en kort status fra det enkelte udvalg:  

 

 Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet om anvendelsen af 

segmenteret nyhedsbreve til almenmedicinere, udfordring i relation til opbevaring af personlige data, 

og muligheden for en fælles arbejdsskadeforsikring  

 

 Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om blandt andet udvalgets 

henvendelse til medlemmerne om deres oplevelser af brugen af værnemidler, udvalgets kontakt til 

FADL vedrørende deres observatørpost i udvalget, der ikke aktuelt benyttes  

 

 Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

 Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om udsættelsen af næste møde i Det 

Nationale Råd (der stadig afventer retningslinjer for forsamlingsforbudet). Der skal vælges ny formand 

for Det nationale Råd.  
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Derudover oplyste Cæcilie, at der aktuelt er en vakant plads i Uddannelsesudvalget for Syddanmark. 

Cæcilie spurgte til status for afholdelse af fysiske møder – Lars Mathiesen oplyste, at YL generelt følger 

myndighederne retningslinjer for så vidt angår forsamlingsforbud (p.t er grænsen 10). 

 

 Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om udvalgets kommende møde den 3. juni (virtuelt), hvor 

der blandt andet skal vælges en ny talsperson og de kommende drøftes Kick-off kurser (webinar) skal 

drøftes. 

 

Pkt. 14 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

Helga Schultz orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

 At der fra 1/6 -2020 arbejdes efter overenskomsten og behovet for en Fælleserklæring 

 I relation til OK21 drøftes det i AC-regi, hvorvidt OK21 forhandlingerne qua Corona-situation kan/skal 

udskydes til 2022 

 

 

Pkt. 15 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

Bestyrelsen har i længere tid drøftet, hvordan samarbejdet mellem de regionale formandskaber og 

bestyrelsen kan styrkes. 

I relation hertil er det besluttet som et fast punkt på YLB-dagsordenen - i en periode at drøfte - hvorvidt der 

er relevante informationer, der skal videreformidles mellem bestyrelsen og de regionale yngre 

lægerådsformandskaber. 

På mødet fremkom følgende: 

 Fra Nord orienterede Anders Krog Vistisen:  

o Søren Niemi Helsø er valgt som ny næstformand 

 

 Fra Midt orienterede Christina Neergaard-Pedersen:  

o Eske Roth og  Andreas Brandt Gormsen er nyvalgte næstformænd 

 

 Fra Hovedstaden orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om:  

o YLR-F møde den 13/5 hvor Cæcilie deltager i dele af mødet 

o 1813- og Corona relaterede udfordringer 

o Line Engelbrecht er valgt som ny næstformand  

 

 Fra Sjælland: 

o Jesper Brink Svendsen har telefonmøde med Sjælland d.d. Han melder tilbage til YLB via 

Lægedebatten om nødvendigt 

 

 Der er møde med Helga Schultz, Anders Vistisen og YLR-Formændene den 25. maj  
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Pkt. 16 Status på kommunikation 

Helga Schultz gennemgik kort kommunikationen fra den 16. april – 5. maj 2020  

 

 I medierne har Yngre Læger blandt andet været: 

o Covid19 

o Ny formand til Lægeforeningen 

 

 På yl.dk har det været: 

o COVID-19 smitte skal anmeldes som arbejdsskade. 

 

 Nyhedsbreve: 

o TR-nyt: 

 Brev fra formanden om genåbning af sundhedsvæsenet, TR og GDPR, Ny TR-

uddannelse, pjecen TRKickstarter 

 

o Yngre Læge-nyt: 

 Video med formanden om overenskomsten under COVID-19, nyt COVID-19 site på 

yl.dk, Yngre Lægers arrangementer under COVID-19, Annas vej til almen praksis, Skat 

og lægebolig 

 

 

Pkt. 17 Kommunikationsmæssig opfølgning 

Der vil ikke være behov for særskilt kommunikationsmæssig opfølgning på dette bestyrelsesmøde. 

 

 

Eventuelt 

o Helga Schultz og Kim Agerholm Brogaard har deltaget i en række møder med ’LGBT+Danmark’ om, 

hvorledes disse mødes i Sundhedssystemet med sigte mod en kampagne 

o Kim deltager  den 13. maj på et møde i Det rådgivende praksisudvalg i STPK om patientklager  

o Christina Frøslev-Friis orienterede om hendes deltagelse i ned nedsatte Journalføringsgruppe 

o Lars Mathiesen orienterede om, at der qua forsamlingsforbudet vil være begrænset mulighed for 

gæster for at deltage (fysisk) i Yngre Lægers repræsentantskabsmøde. Gæster vil dog kunne inviteres 

til at deltage virtuelt 

 

 


