
 

 

Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 4. december 2019 i Domus Medica 

 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper 

Brink Svendsen, Christina Frøslev-Friis, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og 

Christina Neergaard Pedersen. 

 

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

Eriksen Ahlers. 

 

Mødeledelse: 

1. Konstituering i bestyrelsen 

2. Valg af mødeleder 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 

Til beslutning: 

4. Dispensation til repræsentantskabet i Region Midtjylland 

5. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2020 (udsat fra YLB-mødet 6/11) 

6. Udpegning til ”efteruddannelsespost” til Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse (LUU)  

7. GYL og valggruppe A 

8. Revideret forslag til nye vedtægter for Yngre Læger i Staten 

9. Vold, trusler og chikane på arbejdspladsen  

10. Partnerskab om Bedre Sundhed = Bedre Inklusion 

 

Til drøftelse: 

11. Input til Etisk Råd 2020 

12. Tættere samarbejde mellem YLB og de regionale formandskaber 

13. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 15. – 16. januar 2020 

14. Funktionstidsregler 

15. Honorering af undervisere på regionale TR-velkomstmøder 



 

Til orientering: 

16. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. – 27. november 2019 

17. Orientering om dagsordenspunkter fra LFB-mødet den 3. december 2019  

18. Status på Yngre Lægers chatbot 

19. Orientering fra udvalg 

20. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

21. Status på kommunikation 

22. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt:  

  



 

 

Pkt. 1 Konstituering i bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig. 

 

Pkt. 2 Valg af mødeleder 

Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder.  

 

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt 

 

Pkt. 4 Dispensation til repræsentantskabet i Region Midtjylland 

Inge Merete Pedersen (s) har fået et 4 måneders vikariat uden for Region Midtjylland. 

Formandskabet i Region Midtjylland har givet Inge Merete Pedersen dispensation, så hun kan 

forblive i Region Midtjylland.  

 

Repræsentantskabet ser derfor fortsat ud som vist nedenfor: 

R 

 

Gitte Anna Madsen 

R 

 

Line Agger Kolstrup 

R 

 

Morten Krogh Christiansen 

R 

 

Eske Roth 

R 

 

Tue Kruse Rasmussen 

R 

 

Therese Simonsen Straarup 

R 

 

Susanne Scheppan 

R 

 

Britta Ørnfelt Lund 

R 

 

Christine Cramer 

R 

 

Sara Mathilde Radl Mortensen 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Schultz og Lars Mathiesen har godkendt dispensationen. 

 

Pkt. 5 Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 2020 

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

til Lægeforeningens ærespris i 2020.  

På grundlag af de indkomne indstillinger vil årets prismodtager blive valgt på et LFB-møde primo 

2020. 

Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris – og besluttede ikke at 

indstille nogen kandidat denne gang. 

 

Pkt. 6  Udpegning til efteruddannelsespost i til Lægeforeningen Udvalg for Uddannelse 

”Efteruddannelsesposten” i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse er ledig. Cæcilie Trier 

Sønderskov har indstillet at Line Agger Kolstrup, Region Midtjylland, udpeges til posten.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen – og godkendte udpegningen af Line Agger Kolstrup til 

begge udvalg. 

 

Pkt. 7 GYL og valggruppe A 

I forbindelse med ændringen af Yngre Lægers vedtægter i foråret 2019 blev det besluttet at 

ændre på repræsentationen i GYL. Ændringen har givet anledning til en række spørgsmål om 

sammenhængen mellem GYL og valggruppe A, og repræsentationen i GYL. 

Sekretariatet har gennemskrevet hvidbogen for GYL ud fra beslutningen på 

repræsentantskabsmødet i foråret 2019, og den måde GYL traditionelt har indgået i foreningen.  

Lars Mathiesen gennemgik på den baggrund kort den reviderede Hvidbog for GYL – dog med den 

tydeliggørelse at talspersonen skal være repræsentant eller suppleant i enten Valggruppe A eller 

B – og at det kræves af man som talsmand deltager i repræsentantskabsmøderne, samt at der 

ikke kan indsuppleres i GYL. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og den reviderede Hvidbog for GYL tilrettes med 

de faldne kommentarer. Den reviderede Hvidbog sendes til orientering til GYL. 

R 

 

Astrid Duus Mikkelsen 

 

S Christine Kroer Nielsen 

 

S Christian Kraef 

 

S Mads Lamm Larsen 

 

S Inge Merete Pedersen 

 

S Nina Schram Gregersen 

 

S Andreas Steenholt Niklassen 

 

S M ichael Sahlholdt Høeg 



 

Pkt. 8 Revideret forslag til nye vedtægter for Yngre Læger i Staten 

YL-rådet for lægerne ansat i Statens organisationer har fremsendt deres reviderede forslag til 

nye vedtægter for Yngre Læger i Staten til bestyrelsens godkendelse via Lægedebatten.  

 

Der var ikke modtaget kommentarer til de reviderede vedtægter, og bestyrelsen godkendte det 

reviderede forslag til nye vedtægter for Yngre Læger i Staten. 

 

Pkt. 9 Vold, trusler og chikane på arbejdspladsen 

Yngre lægers viden om rettigheder, pligter og retningslinjer ved forekomsten af vold, trusler og 

chikane er visse steder mangelfuld. Det foreslås derfor, at der iværksættes en indsats, der skal 

øge Yngre Lægers MED-deltageres viden om lokale retningslinjer, rettigheder og pligter ved 

forekomst af vold, trusler og/eller chikane. 

Indsatsen skal ramme bredt og derfor benytte sig af flere forskellige kommunikationsmedier. 

 

Indsatsen skal sikre at FTR, TR og AMR i højre grad blive opmærksom på retningslinjerne og den 

viden om fx håndtering, der er på afdelingerne. Formålet er blandt andet at øge MED-

deltagernes viden om rettigheder, pligter og retningslinjer.  

Yngre Læger informerer pt på yl.dk med relevante informationer i relation hertil.  

Bestyrelsen besluttede at iværksætte en indsats om forebyggelse og håndtering af vold, trusler 

og chikane mod sundhedspersonale, og besluttede, at skal ligge i Arbejdsmiljø-udvalget, og kan 

eventuelt løftes i samarbejde med FAS og Danske Regioner. 

 

 

Pkt. 10  Partnerskab om Bedre Sundhed = Bedre Inklusion 

AIDS-Fondet har inviteret Yngre Læger til at indgå i partnerskabet ”Bedre Sundhed = Bedre 

Inklusion” for at skabe fokus på, hvorledes sundhedsvæsenet bliver mere inkluderende over for 

LGBTQ-personer. Projektet har blandt andet til hensigt at pege på hvordan ansatte med LGBQT-

baggrund bedre kan opleve sig inkluderet på arbejdspladsniveau, ligesom partnerskabet også vil 

bidrage med erfaringer og viden i forhold til bedre inklusion af andre minoritetsgrupper i 

sundhedsvæsenet, fx som følge af etnicitet eller socialt tilhørsforhold.  

 

Partnerskabet vil fokusere på læger, der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område i 

sundhedssektoren og som har interesse for at arbejde progressivt med inklusion og højne 

sundheden og trivslen for mennesker med hiv og LGBTQ-personer.  

Formålet er at sikre, at mennesker med hiv og LGBTQ-personer har samme adgang til sundhed 

som generelbefolkningen og dermed opnår en forbedret fysisk og mental sundhed. Tilsvarende 

forventes projektet også at få en positiv effekt i forhold til arbejdsmiljøet og for LGBTQ-lægers 

oplevelse af inklusion på arbejdspladsen. 

 

Partnerskabet forventes at indeholde flere elementer, eksempelvis en konference og pilotforsøg 

i samarbejde med hospitalsafdelinger – disse aktiviteter vil blive finansieret med fondsmidler.  

Projektet påbegyndes ultimo 2019 i forbindelse med fælles ansøgning om midler hos 

Helsefonden og forventes at løbe til medio/ultimo 2020.  

Udgiften for Yngre Læger vil begrænse sig til brug af sekretariatsressourcer.  



Bestyrelsen tilsluttede sig partnerskab med AIDS-Fondet om ”Bedre Sundhed = Bedre Inklusion”.  

 

 

Pkt. 11 Input til Etisk Råd 2020 

Det Etiske Råd har i november 2019 inviteret Yngre Læger til at byde ind med forslag til emner, 

som Det Etiske Råd kan tage op til behandling i 2020.  

Forslag til nye emner skal falde inden for Rådets mandat og efterleve en række kriterier. 

Fristen for input til Etisk Råd er fredag den 6. december 2019. 

 

Bestyrelsen besluttede at tage mod invitationen fra Etisk udvalg om relevante etiske 

dilemmaer/temaer indenfor sundhedsvæsnet i 2020. Af relevante emner, blev nævnt 

biohacking, 

lægers ret til at beskytte deres privatliv, og overdragelse af afgørende beslutninger til 

patienter/pårørende (Fælles beslutningstagen). 

 

Pkt. 12 Tættere samarbejde mellem YLB og de regionale formandskaber 

På bestyrelsesmødet den 6. november 2019 blev det besluttet, at arbejde på at få skabt et 

tættere samarbejde med de regionale formandskaber. Anledningen er bl.a., at Yngre Læger pr. 

1. januar 2020 hjemtager og styrker sin regionale sekretariatsbetjening, hvilket styrker 

adgangen til sekretariatsmæssigt at understøtte et tættere politisk samarbejde.  

På mødet den 6. november blev det blandt andet besluttet at afholde en faglig dag med de 

regionale formandskaber mandag den 4. maj 2020, samt at bestyrelsen skal drøfte og beslutte 

konkrete nye tiltag, herunder afklare en god proces for effektuering heraf. 

På baggrund af ovenstående tidligere beslutninger drøftede og besluttede bestyrelsen input til 

afvikling og indhold af den planlagte faglige dag, samt at der efterspørges ønsker til indhold hos 

YLR-F.  

Punktet drøftes igen på YLB-mødet den 16. januar 2020. 

 

Pkt. 13 Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 15. – 16. januar 2020 

Lars Mathiesen orienterede om det planlagte bestyrelsesinternatmøde den 15 -16. januar 2019. 

Bestyrelsen drøftede oplægget til indhold, kom med tilføjelser og besluttede at lade 

sekretariatet arbejde videre med et udkast til programmet. 

 

Pkt. 14 Funktionstidsregler 

På sit repræsentantskabsmøde den 5. oktober 2019 drøftede Overlægeforeningen 

funktionstidsregler. Overlægeforeningen ønsker funktionstidsreglerne drøftet i Lægeforeningens 

bestyrelse, og på den baggrund er der behov for, at Yngre Lægers bestyrelsen drøfter sin 

holdning til funktionstidsreglerne. 

Sekretariatet har på denne foranledning bedt foreningens juridiske konsulent Jacob Goldschmidt 

om en fortolkning af række viden af de nuværende funktionsregler i Yngre læger.  

 

Bestyrelsen drøftede sin holdning til funktionstidsregler med henblik på, at medlemmerne af 



Lægeforeningens bestyrelse kan drøfte spørgsmålet i Lægeforeningens bestyrelse, og at punktet 

efterfølgende skal behandles på et YLB-møde igen. 

 

 

Pkt. 15 Honorering af undervisere på regionale TR-velkomstmøder 

På mødet mellem YLB og YLR-F den 6-7. november 2019 foreslog bestyrelsen, at YLR 

gennemførte regionale TR-velkomstmøder for nyvalgte TR. Ideen blev positivt modtaget. 

 

For at øge incitamentet og sikre at velkomstmøder forbliver en del af en samlet uddannelse af 

nyvalgte tillidsrepræsentanter foreslås honorering af regionale undervisere på regionale 

velkomstmøder. 

 

Ideen bag velkomstmøderne i region Hovedstaden har været den samme som hel TR-projektet, 

nemlig at nyvalgte tillidsrepræsentanter hurtigt skal være i stand til reelt at fungere som 

tillidsrepræsentanter. Derfor afholdes der også 5-6 velkomstmøder om året. 

Denne model ønskes kopieret til de regioner og YLR har på mødet med YLB i oktober givet udtryk 

for, at de gerne vil afholde sådanne møder.  

 

For at skabe det nødvendige incitament og sikre, at velkomstmøder bliver en permanent del af 

den samlede indsats overfor nyvalgte tillidsrepræsentanter, foreslås det, at undervisere 

honoreres svarende til Lægeforeningens halvdagstakst, der i dag udgør kr. 2725,50 pr 

arrangement. D 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig principielt forslaget, der indebærer, at YLR vil kunne arrangere op til 

6 årlige velkomstmøder for nyvalgte tillidsrepræsentanter i hver region. Sekretariatet skal 

herefter udvikle en model, der fremadrettet sikrer kvaliteten af indholdet på velkomstmøderne, 

herunder en evaluering af arrangementerne og fastlægge en honorering, der modsvarer kravene 

til underviserne. 

 

 

Pkt. 16 Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 26. – 27. november 

2019 

Med afsæt i det overståede repræsentantskabsmøde - og den gennemførte evaluering blandt 

repræsentanterne - evaluerede bestyrelsen forberedelsen og afviklingen af mødet.  

På baggrund heraf blev det blandt andet besluttet at fortsætte forberedelse og afvikling af 

mødet efter samme model fremadrettet, Det drøftedes endvidere, hvorledes debatter under 

mødet kan afvikles. 

Endvidere blev det besluttet, at repræsentantskabsmødet den 24. – 25. november 2020 også 

afholdes på Hotel Koldingfjord. 

 



Pkt. 17 Orientering om dagsordenspunkter fra LFB-mødet den 3. december 2019 

Helga Schultz, Christina Frøslev-Friis og Jesper Brink Svendsen, der er medlemmer af LFB 

orienterede om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 3. december 2019, herunder blandt 

andet: 

 Organisatorisk medlemstilhørsforhold 

 Sundhedspersoners adgang til egne, families og andres, herunder kollegers 

journaloplysninger 

 Afsøgning af alternativ til Lægedebatten 

 Lægemøde 2020 

 Udpegning af medlem til Dignitys bestyrelse 

 

Pkt. 18  Status på Yngre Lægers chatbot 

De sidste måneder haren nedsat arbejdsgruppe i Yngre Lægers sekretariat arbejdet på en 

chatbot til yl.dk. Chatbotten kan ses som en digital udvidelse/forlængelse af Yngre Lægers 

medlemsrådgivning – og skal omhandle barselsspørgsmål. 

 

Chatbotten forventes at være klar til lancering i januar 2020, og i forlængelse heraf vil 

medlemmerne blive opfordret til at dele deres erfaringer med Yngre Læger som en del af 

testen. Inden lanceringen er den blevet testet internt i YL. 

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 19  Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand frem minutter til at give en kort status fra 

det enkelte udvalg: 

 

 Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet et 

afholdt møde, hvor evalueringen af TR-Almen Praksis-internatet var på dagsordenen. Der 

blev givet flotte tilbagemeldinger (6,5 ud af 7). 

En sag om en kollega, der er blevet overfaldet på en lægevagt – og som ikke var dækket 

af sin tutor-læges arbejdsskadeforsikring har ført til en henvendelse til med Bente 

Hyldahl, der vil undersøge mulighederne for en relevant forsikring via Tryg.  

På det afholdte TR-Almen Praksis-internat blev der efterspurgt et målrettet TR-Nyt til 

denne gruppe.  

 

 Intet nyt fra Arbejdsmiljøudvalget  

 



 Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

 Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om emner, der er på 

udvalgets møde senere i dag, herunder blandt andet dimensioneringsplanen, der er i 

høring, det næste møde i Det nationale råd hvor speciallægeuddannelsen ikke er på 

dagsorden 

Cæcilie orienterede endvidere om anonymeuddannelses-evalueringer, hvor omfanget ikke 

er så udbredt som forventet 

 

 Christina Frøslev-Friis orienterede fra seneste møde i GYL - forud for 

repræsentantskabsmøde - hvor der blandt andet blev arbejdet med forberedelse af 

repræsentantskabsmødet. Medlemmerne følte sig godt informeret om hvad, der skulle 

ske på mødet. 

På mødet deltog endvidere en underviser i formidling 

 

Pkt. 20 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Fra Forhandlingsdelegationen orienterede Wendy Schou om aktuelle emner, herunder blandt 

andet: 

 Et indledt samarbejde med FAS om stillingsstruktur 

 Forhandlingsdelegationens deltagelse i en ’Overenskomst-konference dag’ med øvrige 

organisationer 

 

Pkt. 21 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik kort status på kommunikationsområdet siden bestyrelsesmødet i perioden 

10. oktober – 28. november 2019 og her er det blandt andet i forbindelse med følgende emner, 

at Yngre Læger har været i medierne: 

 Tjenestepligt 

 Sundhedsplatformen 

 Tjenestepligt 

 Barsel og overenskomst i PLO-klinikker 

 Psykiatri 

 Besparelser på AUH 

 Sundhedsfaglige tilsyn 

 

 Yl.dk 

o Velkommen til nyt medlem i Yngre Lægers bestyrelse 

o Yngre Lægers repræsentantskabsmøde skudt i gang – den mundtlige beretning 



o Ferie i det nye ferieår 

o Yngre læger dumper sundhedsplatformen 

o Yngre Lægers skriftlige beretning 2019 

o Yngre Læger vinder principiel sejr: Medlemmer får penge tilbage i skat 

o Vagt på flere afdelinger 

 

 Nyhedsbreve 

o TR-nyt 

  Arbejdsmiljøprisen 

  Udvidelse af Akademikerne 

  Indflydelse på MED-udvalg 

o Yngre Læge-nyt 

 Medlemsmøder om OK 21 

 Ph.d.-studerende og ansættelsesforhold 

 Kursus 

 Nyt bestyrelsesmedlem 

 

 

Pkt. 22 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der kommunikationsmæssigt blive fulgt op 

omkring konstitueringen i YLB 

 

Eventuelt 

 Christina Frøslev-Friis orienterede om et kommende Ledelsesprojekt – i hvilket Region 

Syd har vist interesse for at indgå 

 Anders Krog Vistisen spurgte til strukturen for opbygningen af dagsordener til YLB-

møderne 

 

 


