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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 10. november 2020 på Hotel Koldingfjord 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, Cæci-

lie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard, Christina Neergaard Pedersen og Jonas Olsen. 

 

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

Eriksen Ahlers. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen 

4. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Sjælland 

5. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

6. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

7. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 

8. Ny indstilling til Lægeforeningens Etiske Udvalg 

9. Forberedelse af mødet med YLB & YLR-F den 11. november 2020 

10. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 24. – 25. november 2020 

11. Arbejdsgruppe vedrørende journalføring for sygehuse og det præhospitale område 

Ekstra pkt. Ændring af Kickoff fra fysisk til virtuelt arrangement 

12. Orientering om revision af den lægelige videreuddannelse 

Ekstra pkt. Orientering om Yngre Lægers medlemskab af European Junior Doctors 

13. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-møde den 5. november 2020 

14. Status på fusion YL/OL 

15. Orientering fra udvalg 

16. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

17. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

18. Status på kommunikation  

19. 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 Forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen 

Sekretariatet har fra Lægeforeningen modtaget information om, at forslag til ændringer i Lægefor-

eningens vedtægter. Eventuelle forslag skal have været til behandling i de forhandlingsberettigede 

foreninger og 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 14. december 2020. 

 

Bestyrelsen drøftede hvorvidt der var der var forsalg til ændringer. Helga Schultz havde et forslag, 

som det besluttedes at drøfte på YLB mødet den 1. december 2020. 

 

 

Pkt. 4 Indsupplering af medlem til Yngre Lægers repræsentantskab  

                  - Region Sjælland 

På Region Sjællands seneste møde blev Cæcilie Trier Sønderskov valgt som suppleant til den va-

kante plads i region Sjælland.  

 

Repræsentantskabet i Region Sjælland ser herefter således ud: 

 

R  Nikolaj Bolsing Bak 

R  Jesper Rydberg 

R  Kasper Smidt Gasbjerg 

R  Jens Birk Andersen 

R  Zerin Khalaf 

R  Stine Madsen-Østerbye 

R  Jean Perlt Stranlod 

R  Josefine Tangen Jensen 

 S Naima Elsayed 

 S Ulrike Ries Feddersen 

 S Cæcilie Trier Sønderskov 

 

Ændringen i repræsentantskabet var godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
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Pkt. 5  Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab  

            - Region Midtjylland 

På Region Midtjyllands seneste møde blev Mette Tiedeman Skipper valgt som suppleant, idet Inge 

Merete Pedersen (R) udtræder. I samme forbindelse rykker Nina Schram Gregersen fra suppleant til 

repræsentant.  

 

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  Nina Schram Gregersen 

 S Andreas Steenholt Niklassen 

 S Michael Sahlholdt Høeg 

 S Jakob Nørgaard Henriksen 

 S Mikkel Seneca 

 S Helene Rask Dalby 

 S Asser Mathiassen Oppfeldt 

 S Mette Tiedeman Skipper 

 

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

 

Pkt. 6 Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab  

                 - Region Hovedstaden 

På Region Hovedstadens seneste møde blev Christian Kraef, Mikela Krag og Sandra Tonning valgt 

som nye suppleanter i stedet for Cæcilie Trier Sønderskov (R), Kristine Søgaard Dahl (R) og Ida Don-

kin (R), der alle er udtrådt af repræsentantskabet.  
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I samme forbindelse rykker Katrine Feldballe Bernholm, Christian Alexander Pihl og Sofie Thurø 

Eriksen fra suppleant til repræsentant. 

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

R  Helga Schultz 

R  Asbjørn Børch Hasselager 

R  Jesper Brink Svendsen 

R  Simon Serbian 

R  Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R  Helene Westring Hvidman 

R  Mette Lolk 

R  Søren Thinus Just Christensen 

R  Anders Hedeboe Hebert 

R  Line Engelbrecht Jensen 

R  Lui Näslund Koch 

R  Anna Inger Roe Rasmussen 

R  Johannes Krogh 

R  Mads Marstrand Helsted 

R  Anna Holm-Sørensen 

R  Signe Kjeldgaard Jensen 

R  Sanne Marie Thysen 

R  Jesper Mølgaard 

R  Agnes Gullestrup 

R  Lasse Mosegaard Schmidt 

R  Jens Möhl Højberg 

R  Jesper Foss 

R  Mads Bo Frellsen 

R  Elisabeth Probst Lyng Westermann 

R  Naqash Javaid Sethi 

R  Mette Arbjørn 

R  Signe Amalie Wolthers Laursen 

R  Katrine Feldballe Bernholm 

R  Christian Alexander Pihl 

R  Sofie Thurø Eriksen 

 S Line Fich Olsen 

 S Lea Birnbaum Licht 

 S Søren Mølgaard 

 S Ladan Ghulam Mohammad 

 S Marie-Louise Dichman 

 S Julie Tonsgaard Kloppenborg 

 S Jonas Olsen 

 S Christian Kraef 

 S Mikela Krag 

 S Sandra Tonning 
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Ændringerne i repræsentantskabet var godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

Pkt. 7 Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 

Yngre Læger har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om forslag til indstilling af kandidat til 

Lægeforeningens ærespris 2021 i henhold til vedtægterne for Lægeforeningens ærespris. 

 

Lægeforeningen skal senest den 7. december 2020 have modtaget en motiveret indstilling, og Læ-

geforeningens bestyrelse vil på et bestyrelsesmøde primo 2021 behandle de indkomne indstillinger 

og på grundlag heraf vælge årets prismodtager. 

 

Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris og det blev besluttet, at 

punktet drøftes igen på YLB mødet den 1. december 2020.  

 

Deadline for forslag til drøftelse af kandidater er den 23. november 2020.  

 

Pkt. 8 Ny indstilling til Lægeforeningens Etiske Udvalg 

Yngre Læger skal indstille et nyt medlem til den ledige YL-plads i Lægeforeningens Etiske Udvalg, 

da Nia Evans, der blev valgt på det seneste bestyrelsesmøde, har meddelt, at hun alligevel ikke kan 

tiltræde pladsen, idet hun bliver overlæge pr. 1. februar 2021. 

 

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater og besluttede at indstille Søren Just til den ledige YL-plads 

i Lægeforeningens Etiske Udvalg. 

 

 

Pkt. 9 Forberedelse af mødet med YLB & YLR-F den 11. november 2020 

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til mødet med YLB & YLR-F - og besluttede den endelige afvik-

ling af de enkelte punkter, og besluttede at udvide dagsordenen med et punkt om Corona. 

 

Som følge af de skærpede retningslinjer for forsamlinger, er mødet, der sædvanligvis strækker sig 

over 1½ dag, skåret til, så det denne gang kun afholdes på én dag.  

 

 

Pkt. 10 Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 24. – 25. november 2020   

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen og drøftede og godkendte endelig afvikling af de enkelte punk-

ter. 

 

 

Pkt. 11 Arbejdsgruppe vedrørende journalføring for sygehuse og det præ-hospitale 

                    område 

Sekretariatet har modtaget invitation fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indgå i en arbejds-

gruppe vedrørende journalføring for sygehuse og det præ-hospitale område. 

 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede, at undersøge hvorvidt det var muligt at lade 

Christina Frøslev-Friis, der tidligere har repræsenteret Yngre Læger i denne sammenhæng, men nu 

er overgået til FAS, fortsætte i arbejdet, således at der blev koordineret fra ’Domus-side’. Såfremt  

dette ikke er muligt vil der blive eftersøgt en Yngre Læge-kandidat til at deltage i arbejdsgruppen. 
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Ekstra pkt. Ændring af Kickoff fra fysisk til virtuelt arrangement 

Grundet COVID-19 situationen besluttede bestyrelsen, at det endnu engang vil være nødvendigt at 

ændre de fysiske Kickoff-arrangementer til virtuelle arrangementer. Kick-off arrangementerne vil 

blive gennemført på linje med det koncept, der første gang blev anvendt tidligere i 2020.  

 

Denne gang skal deltagerne ligeledes have mulighed for at tilmelde sig et regionalt KBU velkomstar-

rangement, hvis sådanne arrangementer afholdes i den pågældende region. Yngre Lægers rolle i 

relation til bistand på disse møder blev drøftet. Det drøftedes endvidere, hvorledes rekrutteringen 

til GYL kunne optimeres. 

Helga Schultz efterlyste endvidere et bestyrelsesmedlem til ’at dele’ værtsrollen på de kommende 

Kick-off kurser. 

 

 

Pkt. 12 Orientering om revision af den lægelige videreuddannelse 

Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om det aktuelle arbejde med revision af den lægelige videre-

uddannelse, hvor Yngre Læger indgår i arbejdet i de fire nedsatte arbejdsgrupper, der arbejder 

med revision af den lægelige videreuddannelse. Der er afholdt møder i to af de fire arbejdsgrup-

per. Det drejer sig henholdsvis om arbejdsgrupperne om indhold og opbygning og specialestruktur.  

 

Billedet er at Yngre Læger er godt forberedt, og det vurderes, at det  ser positivt ud i relation til 

Yngre Lægers pejlemærker. 

 

I arbejdsgruppe 1 (Indhold og omfang) skal det meget brede kommissorium indsnævres. Arbejdet 

skal ses som en slags 20-årsstatus på speciallægekommissionen fra 2000. Dele af det, der drøftes i 

arbejdsgruppe 1, kan endvidere pege på ændringer på medicinstudiet eller mod ændringer i efter-

uddannelsen. Det er kort nævnt at regeringens arbejde med tjenestepligt kan indvirke på arbejdet 

i gruppen. 

 

I arbejdsgruppe 2 (Specialestruktur) synes der blandt andet at være udbredt enighed om følgende: 

• Ikke for mange specialer  

• Fagområder med adgang fra flere specialer  

• Kun ét kompetenceniveau som anerkendes af central myndighed  

• Speciallægeanerkendelse fortsat kriterie for fastansættelse  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Ekstra pkt. Orientering om Yngre Lægers medlemskab af European Junior Doctors 

Kim Agerholm Brogaard gav en status på Yngre Lægers medlemskab af European Junior Doctors 

(EJD) hvor man genindmeldte sig i efteråret 2018 efter en pause. 

Medlemskabet skal ses som både en politisk investering, der sikrer gode relationer til yngre læge 

organisationer i Europa, de øvrige europæiske lægeorganisationer og i særdeleshed til vores nordi-

ske søsterorganisationer. Samtidig giver medlemskabet nem adgang til information om udviklingen i 

andre europæiske landes sundhedssystemer og udviklingen på relevante EU-politikområder. 
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Samarbejdet med de øvrige nordiske yngre læge organisationer er vigtigt, specielt fordi vi ved, at 

sundhedsmyndigheder meget ofte lader sig inspirere af de øvrige nordiske landes sundhedssyste-

mer.  

Det forrige og det kommende møde afholdes som virtuelle møder.  

Det kommende møde gennemføres den 13.-14. november 2020, men der kan pga. vedtægter og be-

stemmelser i belgisk lov ikke tages beslutning på virtuelle møder. Alle beslutninger udsættes derfor 

til det kommende møde i foråret 2021 eller det næste fysiske møde.  

 

Kim opfordrede til, at Yngre Læger fortsætter sit medlemskab af EJD. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 13 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-møde den 5. november 2020 

Medlemmer af LFB gennemgik dagsordenspunkterne for det afholdte møde i Lægeforeningens be-

styrelse den 5. november 2020, herunder blandt andet: 

• Omskæring 

• Ulighed i sundhed 

• Eventuel flytning af Lægemødet 2021 

• Genforhandling af forsikringsaftale med Tryg  

• Epidemi-loven (høringssvar) 

 

 

Pkt. 14 Status på fusion YL/OL 

Helga Schultz gav en kort orientering om arbejdet med en eventuel fusion mellem Yngre Læger og 

Overlægeforeningen/FAS, blandt andet fra det afholdte medlemsmøde i Staten og det senest af-

holdte styregruppemøde, samt form og indhold i den udsendte information.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede øvrige forhold omkring en mulig fusion. 

 

 

Pkt. 15 Orientering fra udvalg 

Hver udvalgsformand gav en kort status fra det enkelte udvalg: 

 

• Kim Agerholm Brogaard orienterede fra Almen Praksisudvalget om udvalgets kommende møde, 

hvor der skal laves status på udvalgets eksisterende handleplaner 

 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Christina Neergaard Pedersen om udvalgets kommende 

møde, hvor der skal arbejdes med §22, stk. 5, samt det fælles arbejde med Overlægeforenin-

gen omkring ’Trusler og vold’ 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou fra udvalgets seneste møde, hvor 

der blandt andet blev drøftet Stillingsstruktur (medlemmer af udvalget præsenterer - og 

drøfter dette - på de kommende yngre lægerådsmøder), FEA og Corona situationen i 
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regionerne, samt udvalgets kommende handleplan på Akut-området 

 

• Det var intet nyt fra Uddannelsesudvalget. 

 

• Fra GYL orienterede Cæcilie om det første møde med et nyvalgt GYL, hvor der til første møde 

desværre ikke, som forventet, forelå resultater fra den tilbagevendende KBU-undersøgelse, 

idet denne ikke er ikke udsendt i foråret som vanligt.   

 

Pkt. 16 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Medlemmer fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet: 

 

• Stillingsstruktur 

• OK på repræsentantskabsmødet 

• De aktuelle PLA-forhandlinger 

 

 

Pkt. 17 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

De regionale kontaktpersoner orienterede om relevante informationer mellem bestyrelsen og de 

regionale yngre lægerådsformandskaber: 

 

• Region Nordjylland 

Regionalt yngre lægerådsmøde den 12. november 

 

• Region Midtjylland 

Intet nyt 

 

• Region Syddanmark 

Claus Svenningsen er valgt som ny regional formand 

• Region Sjælland 

Afholdt generalforsamling, hvor der blev valgt to nye næstformænd (Jean Perlt Strandlod og 

Jesper Rydberg), næste møde i regionane er den 12. november. Indgåelse af en tilfredsstil-

lende FEA-aftale, en sag i Holbæk, hvor en yngre læge blev tvunget til at gå på arbejde med 

Corona 

 

• Region Hovedstaden 

Afholdt formandskabsmøde den 9/11, på yngre lægerådsmødet i oktober blev der valg af to nye 

næstformænd (Christian Kraef og Mads Marstrand Helsted), der arbejdes på at samle alle akut-

medicinske uddannelseslæger, samt disses tillidsrepræsentanter i regionen 

 

 

Pkt. 18 Status på kommunikation  

De vigtigste emner fra Yngre Lægers kommunikation fra den 10. oktober til den 3. november 2020. 

 

• I den eksterne presse har Yngre Læger været i pressen i relation til:  

o Lægemangel 
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o Sexisme 

o Corona 

• Yl.dk 

o Hvordan står det til med arbejdsmiljøet i dit speciale? 

• Nyhedsbrev 

o TR-nyt fusion 

 

Pkt. 19 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af dette møde vil der blive udsendt et nyhedsbrev til AP-læger omkring forbedret Tryg 

forsikring. 

 

 

Eventuelt 

 

 


