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Referat af YL - Overenskomstudvalg - 06 - 12 - 2022 i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Søren Niemi Helsø, Abd Al Bari Ahmed, Andrea Meier, Lillian Wedel 

Svendsen, Ole Boye Fjord Terkelsen, Ole Møller Hansen, Vinni Faber Rasmussen, Amalie 

Skak Thomsen, Arendse Ursula Aalund, Emilia Nejatbakhsh, Niels Juul, Thomas Svare 

Ehlers, Lasse Mosegaard Schmidt, Jakob Nørgaard Henriksen. 

Afbud: Mireille Lacroix, Tue Kruse Rasmussen, David Füchtbauer, Ellen Jensen, Wendy 

Sophie Schou. 

Sekretariat: Klaus Matthiesen, Sofie Møller Barkholt 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 27. oktober 2022 
3. Placering af TR-dagen torsdag den 5. oktober 2023 
4. Evaluering af repræsentantskabsmødes drøftelse af medlemsinvolvering ved OK24 
5. Styrkelse af samarbejdet mellem Region H og Region Sjælland – bl.a. bedre 

lægedækning ved at styrke dækningen af speciallægestillinger i RSJ via 
delestillinger, partnerskaber eller nye samarbejdsformer med speciallæger fra 
RH, jf. bilag 

6. Runde fra regionerne og staten 
7. Evt. 

 
Mødet blev indledt med et velkommen til den nye formand for Overenskomstudvalget, 
Søren Niemi Helsø.  
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt.  
 
Ad 2) Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 27. oktober 2022 
 
Godkendt. 
 
Ad 3) Placering af TR-dagen torsdag den 5. oktober 2023 
 



Odeon i Odense er ikke tilgængelig den pågældende dag. Det blev besluttet, at TR-
dagen den 5. oktober 2023 afholdes i Domus Medica. 
 
Ad 4) Evaluering af repræsentantskabsmødes drøftelse af medlemsinvolvering ved 
OK24 
 
Generelt var der god opbakning i repræsentantskabet til Yngre Lægers 
Forhandlingsdelegations (FH) tilgang til medlemsinvolvering. Gruppedrøftelserne gav 
overordnet set de samme forslag, som der allerede havde været drøftet.  
 
SOME skal inddrages i medlemsinvolvering, da yngre læger når bredere ud. Fx stories på 
instagram. 
 
Der manglede mere tid til forslag til optimering af processen med indsamling af krav til 
OK24.  
 
Initiativ ved at indkalde til sygehusmøder. Regionale sygehusmøder, hvor de yngre læger 
ønsker, at FH deltager.  
 
Opbakning til, at TR medtager et oplæg (mindre præsentation) til yngre læge møderne 
på afdelingerne med henblik på medlemsinvolvering.  
 
Det blev besluttet, at præsentationerne ved hhv. sygehusmøderne og TR’s yngre læge 
møder på afdelingerne skal indeholde en video, hvor FH præsenterer Yngre Læger, 
herunder forberedelserne til OK24.  
 
Ad 5) Styrkelse af samarbejdet mellem Region H og Region Sjælland – bl.a. bedre 
lægedækning ved at styrke dækningen af speciallægestillinger i RSJ via 
delestillinger, partnerskaber eller nye samarbejdsformer med speciallæger fra RH, 
jf. bilag 
 
Der er på nuværende tidspunkt allerede en aftale, men den har ikke været effektueret. 
Det er et ret substantielt antal årsværk, som regionerne vil flytte via frivillighedens vej. 
Det fungerer allerede således i dag, og det har vist sig, at regionerne beretter, at der er 
tale om en frivillig ordning. Men yngre lægers medlemmer beretter, at der ikke er tale 
om en frivillig ordning.  
 
Det lader til, at tingene skal gå meget stærkt. Og yngre læger har spurgt til 
transporttid, hviletidsbestemmelserne, involvering af medarbejderne i de forskellige 
MED-systemer (hvor hører man til? Hvem er ens nærmeste leder? Hvor mange timer? 
Hvordan kommer det til at påvirke yngre læger i RSJ? Skal de have to ansættelsesbeviser 
– og i så fald hvordan opgøres overarbejde så?). Yngre Læger skal være virkelig vågne.  
 
Hoved Med 16. december 2022 i Region H, og på dagsorden til Hoved MED den 19. 
december 2022 i Region Sjælland.  
 
Den videre proces kommer til at leve lokalt ved de regionale forpersoner. Der er aftalt 
møde mellem sekretariatet og de to regionale forpersoner for hhv. Region H og Region 



Sjælland primo januar 2023 med henblik på at tilrettelægge eventuelle input til 
forhandlingerne/møderne vedr. samarbejdsaftalen i regionalt regi.  
 
Ad 6) Runde fra regionerne og staten 
 
Region Nord – Har forsøgt at indskrive klausuler vedr. tilbageløbsmidler i 
forhåndsaftalerne, og det er lykkedes. Dette betyder, at hvis forhåndsaftalen opsiges, så 
kan der forhandles om de midler, der forsvinder ud af forhåndsaftalen. Det kan 
betragtes som en gratis løsning for arbejdsgiver, men Nord betragter det alligevel som 
en sejr.  
 
Uenigheden mht. fokuseret ophold ved Riget på plastik kirurgisk er fortsat ikke løst, 
hvorfor sagen er overdraget til Yngre Læger Central. 
 
Region Midtjylland – Yngre Læger havde ønsket, at der kunne oprettes en lønkode, så 
det var muligt at slå op, hvorvidt den enkelte afdelingslæge har fået 10 
efteruddannelse. Det lykkedes dog ikke.  
 
Ved AUH har hospitalsledelsen den 11. januar 2023 inviteret afdelingslægerne til åbent 
møde vedrørende, hvordan det kan være attraktivt at være afdelingslæge ved AUH.  
 
Anæstesilægerne har rejst ønske om, at der tildeles forberedelsestid til obligatoriske 
kurser.   
 
Stort fokus på opgaveglidning mellem overlæger og afdelingslæger. 
 
Region Syddanmark – Intet nyt. 
 
Region Sjælland – Lokallønsforhandlinger ved Slagelse var rigtige gode, og endte med et 
godt samlet resultat.  
 
Akutmodtagelserne har været i nyhederne pga. en praksis for time-out, hvor 
akutmodtagelsen ved NFS senest lukkede ned i tidsrummet ca. kl. 13 til 17. Patienterne 
blev sendt til SUH under time-out’en.  
 
Akutmodtagelsen på Slagelse har fortsat nogle udfordringer, selvom § 22, stk. 5 i 
princippet er blevet lukket. Nogle af udfordringerne er dukket op igen, fx mht. 
vagtbelastningen, hvorfor der afholdes møde mellem YL og sygehusledelsen den 19. 
december 2022.  
 
Region Hovedstaden – Yngre Læger har opsagt alle dispensationsaftalerne, hvilket er 
gået nogenlunde godt. Udfordringen er, at hverken Region Hovedstaden eller Yngre 
Læger har et samlet overblik over aftalerne. Hensigten med opsigelserne var at få 
overblik over, hvor mange samt hvilke afdelinger, der har dispenseret fra 
hviletidsbestemmelserne.  
 



FEA-aftalen udløber den 31. januar 2023, og den skal derfor genforhandles. Region 
Hovedstaden hører gerne fra øvrige regioner mht. erfaring, da fx COVID fx måske skal 
forhandles ud af aftalen.  
 
Der har været udfordringer mht. udbetaling af tillæg i forbindelse med 
afdelingslægeprojektet.  
 
Psykiatriens ambulance er der forhandlet en frivillig aftale hjem, hvilket betyder, at 
ingen yngre læger tvinges til at tage tjeneste ved psykiatriens ambulance.  
 
Staten – FEA-aftale på COVID/Abekopper/Ukrainske flygtninge mht. vaccinestatus, og 
den har staten ønsket at forlænge til og med 2023.  
 
 
Ad 7) Evt.  
 
Næste møde afholdes torsdag den 12. januar 2023 kl. 12 – 17 i Domus Medica med 
efterfølgende middag kl. 17.30 på restaurant L’Education Nationale, Larsbjørnsstræde 
12, 1454 København K.   
 


