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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 kl. 10.00 – 16.00 i Yngre Lægers 
lokaler, Porcelænsstuen, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø 
 
Fra bestyrelsen deltog: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper Brink Svendsen, 
Sofie Hjortø, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis. 
 
Afbud fra Wendy Schou 
 
Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Janne Vinderslev, Sidse N. Jacobsen 
og Pia Eriksen Ahlers. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af mødeleder  
2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

 
Grønne punkter, dvs. punkter der er godkendte, medmindre der under pkt. 2 besluttes andet 
3. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 
4. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab i Region Nordjylland 
5. Nye kurser målrettet AP-uddannelseslæger 
6. Genudpegning af medlem til Lægeforeningens Attestudvalg 
 
Gule punkter, dvs. punkter, hvor der alene er en kort orientering og debat 
7. Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 
8. Indstilling af kandidat til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
9. Fordeling af kandidatfester, sommer 2019 
10. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-internatet den 23. – 25. maj 2019 
Ekstra punkt. Lukket punkt 
11. Orientering fra udvalg 
 
Overenskomstområdet 
12. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
13. Samarbejde med FAS om speciallægers efteruddannelse  
 
Generelle punkter 
14. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 21. – 22. august 2019 
15. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
16. Drøftelse af første udkast til national rapport om yngre lægers trivsel 
17. Fremtidens speciallæge – en procesplan 
18. 39 podcast om de 39 specialer  
19. Doc. junior bot – en digital udvidelse af medlemsrådgivning 
20. Prioritering i sundhedsvæsenet  
21. Lægedækning i almen praksis (LUKKET PUNKT) 
 
Kommunikationsområdet 
22. Status på kommunikation  
23. Kommunikationsmæssig opfølgning  
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24. Eventuelt 
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Ad pkt. 1: Valg af mødeleder  
Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 
 
 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 
 
 

Ad pkt. 3: Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 
Idet Jan Svensson har skiftet region til Sjælland er der modtaget en indstilling fra Nicolai Kjærgaard fra Re-
gion Nordjylland til en plads i Overenskomstudvalget. 
 
Endvidere skal Henrik Tarp Hansen fra Region Syddanmark, genudpeges for en ny toårig periode pr. 23. maj 
2019. Han vil gerne fortsætte i udvalget. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke har været indvendinger dertil 
vil Nicolai Kjærgaard blive nyt medlem af Overenskomstudvalget og Henrik Tarp Hansen vil blive genudpeget 
for en ny toårig periode. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 4: Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab i Nordjylland 
Region Nordjylland har meddelt, at Christine Kroer Nielsen (R), Anne Balle Larsen (R) og Morten Vaagholt (R) 
udtræder af repræsentantskabet. 
  
I stedet er Line Tegtmeier Frandsen, Sara Radl Mortensen og Ahmad Faghihi Zarandi valgt til repræsentant-
skabet. I samme forbindelse rykker Marie Haase Juhl, Anders Krogh Vistisen og Anne Ramlov fra suppleant til 
repræsentant. 
  
Repræsentantskabet i Region Nordjylland ser herefter således ud: 
   
R Thea Heide Faaborg 
R Søren Valgreen Knudsen 
R Mia Børsmose Trip 
R Axel Ceccotti 
R Marie Haase Juhl 
R Anders Krogh Vistisen 
R Anne Ramlov 
 S Line Tegtmeier Frandsen 
 S Sara Mathilde Radl Mortensen 
 S Ahmad Faghihi Zarandi 
 
Ændringerne i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Ad pkt. 5: Nye kurser målrettet AP-uddannelseslæger 
Sekretariatet har udviklet to nye kurser målrettet AP-uddannelseslæger. 
 
På bestyrelsesmødet den 19. marts 2019 besluttede bestyrelsen, at lade AP-udvalget drøfte den indholds-
mæssige del af kurserne, hvorefter bestyrelsen via Debatten ville drøfte kurserne igen. 
 
På AP-udvalgets møde den 3. april 2019 blev kursernes indhold drøftet – de  2 kurser har fået følgende titler: 

• Trivsel i almen praksis 

• Kollegial sparring - inspiration til en 12-mandsgruppe 
 
Det estimeres, at omfanget af de to kurser vil bliver mellem 5 og 10 kurser i 2019 – og at der ved afviklingen 
af max 10 kurser vil være behov for et beløb  på ca. 20.000 kr., der vil blive taget fra Den decentrale fond – 
(ekskl. evt. transportomkostninger og lokaleleje). 
 
Kurserne forventes udbudt inden sommerferien og derfor primært afholdt i andet halvår 2019.  
 
Bestyrelse godkendte de to kurser. 
 
 

Ad pkt. 6: Genudpegning af medlem til Lægeforeningens Attestudvalg 
Britta Ørnfelt Lunds første funktionsperiode i Attestudvalget udløber den 9.maj 2019, Britta kan genudpeges 
for yderligere 3 år. 
 
Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke er modtaget bemærkninger til 
genudpegningen, vil Britta blive genudpeget for yderligere 3 år. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 7: Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 
Region Sjælland har indstillet Christine Lodberg Hansen til pladsen i Almen Praksisudvalget, idet Morten 
Packert Hebert er skiftet til Region Hovedstaden. 
 
Indstillingen har indledningsvist været forelagt og drøftet i bestyrelsen via Lægedebatten. Bestyrelsen drøf-
tede ansøgningen og besluttede, at spørge Christine om hvorvidt hun forventer at overgå til PLO indenfor 
den nærmeste fremtid. Behandlingen af indstillingen vil fortsætte på Lægedebatten og såfremt det ikke er 
tilfældet, indsuppleres Christine i Almen Praksisudvalget. 
 
 

Ad pkt. 8: Indstilling af kandidat til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
Yngre Læger har modtaget seks ansøgninger til den ledige YL-plads i Sundhedsvæsenets. 
 
Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede at indstilles Gitte Anna Madsen som Yngre Læ-
gers repræsentant i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 
 
 

Ad pkt. 9: Fordeling af kandidatfester, sommer 2019 
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Yngre Læger har modtaget invitation fra Lægeforeningen til kandidatfesterne i den 29.juni 2019, og foretog 
den endelige fordeling af festerne således: 
 
Cæcilie Trier Sønderskov  - København, kl. 18.30 på Langelinie Pavillonen 
 
Jesper Brink Svendsen (LFB)  - Aarhus, kl. 18.00 i Restaurant HERMANS, Skovbrynet 5  
 
Kim Agerholm Brogaard  - Odense, kl. 18.30 på Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, Claus Bergsgade 7 
 
Anders Krog Vistisen              - Aalborg, kl. 18.30 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 
 
 

Ad pkt. 10: Orientering om dagsordenspunkter for LFB-internatet den 23. - 25. maj 2019 
Der var endnu ikke modtaget dagsorden til LFB-internatet den 22. – 25. maj 2019. 
 
 

Ad ekstra punkt:  Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 11: Orientering fra udvalg 
På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at giv en kort status fra det enkelte ud-
valg: 
 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Kim Agerholm Brogaard om blandt andet en FTR i udvalget, der 
har gennemført en mindre undersøgelse vedrørende AP-lægernes lokallønstillæg, at udvalget gerne vil  
’gen-drøfte’ alternative karriereveje for AP-læger, udvalgets drøftelse af Regeringens 25 initiativer til 
løsning af lægemangels-udfordringen 

 

• Sofie Hjortø fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om udvalgets kommende internat i juni, hvor der 
blandt andet skal arbejdes videre med resultaterne fra undersøgelsen, samt Sofies og Kims deltagelse i 
EAPH arbejdsmiljøkonference i Oslo i næste uge 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Helga Schultz om det veloverståede FTR-træf. TR-projektet 
forankres i bestyrelsen, med Bjarne eller Wendy som kontaktperson.  

 
• Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget om blandt andet udvalgets heldagsmøde i april, hvor 

blandt andet Mette Krøigaard gav et oplæg om Supervisions-grupper(sparringsgrupper), og at udvalget 
på baggrund heraf vil arbejde videre med dette ’koncept’, planlægning af den kommende UKYL-dag den 
30. oktober, afholdelse af det halvårlige strategi-seminar i næste uge. 

 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis om blandt andet de 2 senest afholdte møder i udvalget, hvor 
der i øvrigt har været en stor udskiftning. Der er på disse 2 møder blevet arbejdet med blandt andet 
arbejdsformen i udvalget. P.t. arbejdes der blandt andet med planlægningen af de kommende Kick-off 
kurser. Endvidere arbejdes der med planlægningen af en KBU-undersøgelse, samt en del ’sociale aktivi-
teter’ i form af eksempelvis Yngre Læger løber, Yngre Læger spiser, Yngre Læger spiller, etc. Derud-
over arbejdes der i udvalget med, hvordan der i højere grad kan tænkes evalueringer ind i de søsatte 
aktiviteter, endvidere arbejder udvalget på en ’Håndbog’ for nye læger. Desuden blev det besluttet, at 
antallet af GYL møder i efteråret ændres fra 3 til 2. 
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Ad pkt. 12: Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
Fra Forhandlingsdelegationen (FH) orienterede Anders Krog Vistisen og Helga Schultz om aktuelle emner, 
herunder blandet andet: 

• en tabt voldgiftssag om ph.d.-ansættelser 

• udfordring i relation til en funktionstidsbestemmelse og seksårsfristen 

• anerkendelse af en regional FTR i region SYD 

• OK udfordringer i relation til ansættelsesformer i Forsvaret 

• den nye TR-uddannelse 
 
 

Ad pkt. 13: Samarbejde med FAS om speciallægers efteruddannelse 
FAS/OL har en bestemmelse i overenskomsten for overlæger vedrørende efteruddannelse, hvorefter den en-
kelte overlæge sikres deltagelse i mindst 10 årlige efteruddannelsesdage. Den nærmere deltagelse sker efter 
indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef. 
 
Den helt samme bestemmelse går igen i Yngre Lægers overenskomst for så vidt angår afdelingslæger. 
 
Overholdelsen af de overenskomstmæssige bestemmelser er centrale for både FAS/OL og YL, og der er brug 
for løbende dialog med de regionale arbejdsgivere på dette område, da det er tydeligt, at et økonomisk 
trængt sygehusvæsen får stadigt vanskeligere ved at prioritere speciallægernes efteruddannelse på det ni-
veau, overenskomsterne forudsætter, der bl.a. kommer til udtryk ved, at det gennemsnitlige forbrug af ud-
dannelsesdage er vigende. 
 
OL og YL er på den baggrund enige om: 

• at der skal søges en vedvarende dialog med arbejdsgiverne på området - der skal så at sige holdes et 
vist pres på arbejdsgiverne på dette område. 

• at det konkrete arbejde overfor regionerne vedrørende dette sker i et samarbejde mellem YL og OL, 
hvor OL påtager sig en tovholderfunktion for den fælles interessevaretagelse, der tager højde for, at 
også YL's interesser på området er vægtige og legitime. 

• at samarbejdet sker med en hovedrolle til OL, samtidig med at den nødvendige dialog mellem OL og 
YL sikres dels ved den løbende dialog mellem foreningerne dels ved tilbagevendende drøftelser efter 
behov i regi af AC-udvalget. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 

Ad pkt. 14: Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 21. - 22. august 2019 
Yngre Lægers bestyrelsen afholder bestyrelsesinternatmøde onsdag den 21.- torsdag den 22. august 2019. 
  
Bestyrelsen drøftede det udarbejdede udkast til program, og fastlagde de sidste detaljer. 
 

Ad pkt. 15: Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
Bestyrelsen drøftede evaluering og afviklingen af repræsentantskabsmødet, og besluttede at sikre mere tid 
til YLB-mødet aftenen forud for repræsentantskabsmødet, og påbegynde mødet kl. 18, samt at indstille til, 
at afviklingen af punktet om indstilling til Lægernes Pension behandles på et kommende LFB-møde. 
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Ad pkt. 16: Drøftelse af første udkast til national rapport om yngre lægers trivsel 
Fra 18. marts til 7. april 2019 gennemførte Yngre Læger en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens 
medlemmer. I alt besvarede 4.645 yngre læger undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 35. 
 
Sekretariatet arbejder forsat med at analysere tallene og udarbejde regionale rapporter. Der vil være mulig-
hed for - for hospitaler, hvor der er nok svar til at sikre anonymitet – udarbejdes delrapporter på hospitalsni-
veau. 
Første udkast til en national rapport var medsendt bestyrelsesmaterialet.  
 
Bestyrelsen drøftede rapporten og indholdet heri med henblik på at anvise, hvordan der kan dykkes dybere 
ned i rapportens resultater, og hvorledes der kan arbejdes videre med rapportens resultater, samt hvordan 
udvalgene – i samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget - løbende kan arbejde videre med undersøgelsens resul-
tater, eksempelvis Supervision i Uddannelsesudvalget, Ensomhed i Almen Praksisudvalget og Travlhed i Over-
enskomstudvalget.  
 
 

Ad pkt. 17: Fremtidens speciallæge - en procesplan 

Gennem de seneste måneder har det lydt, at der fra flere sider arbejdes på at revidere speciallægeuddan-
nelsen i Danmark, herunder også KBU. På det seneste møde i det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse 
den 6. marts 2019 er emnet også drøftet. 
 
Ligeledes har både Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen i flere omgang ytret ønske om, at speciallægeud-
dannelsen skal tilpasses således, at den i større grad afspejler behovene i sundhedssektoren;   der er dog 
endnu ikke truffet nogen officiel beslutning om at iværksætte en revision af speciallægeuddannelsen. 
Forud for en eventuel revision af uddannelsen og organiseringen af et sådant arbejdet ønsker Yngre Læger at 
afklare egne ønsker til eventuel ny speciallægeuddannelse. 
 
På baggrund heraf gennemgik Cæcilie Trier Sønderskov et udarbejdet oplæg til en proces for, hvordan en 
sådan drøftelse/afklaring kan foregå i regi af Yngre Læger. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte den skitserede proces for Yngre Lægers interne drøftelse af en eventuel 
ny speciallægeuddannelse med henblik på præsentation af et samlet forslag til Yngre Lægers fokus og priori-
teringer i forbindelse med drøftelse af ny speciallægeuddannelse til drøftelse på efterårets repræsentant-
skabsmøde.  
 
 

Ad pkt. 18: 39 podcast om de 39 specialer 
Yngre Læger er blevet kontaktet af et medlem, der ønsker at indgå i et samarbejde om en nystartet podcastse-
rie; ”Efter Lægeløftet”. 
 
”Efter Lægeløftet” er en podcastserie om valg af speciale. Formålet er, at oplyse om mulighederne som 
læge, samt at inspirere og hjælpe til faglig refleksion; det er tanken, at der skal produceres 39 podcasts - en 
for hvert speciale. P.t. er der produceret 7 podcasts, der blandt andet kan tilgås fra www.efterlaegeloef-
tet.dk. 
 
I forvejen har vi på yl.dk et helt karriereunivers rettet mod medlemmer, der endnu ikke har valgt speciale. 
Find sitet her: laeger.dk/de-39-faglige-profiler. 

http://www.efterlaegeloeftet.dk/
http://www.efterlaegeloeftet.dk/
https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler.
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Podcastserien kan være interessant for Yngre Læger, idet den kan supplere Yngre Lægers uddannelses- og 
karrieretilbud. 
 
Der er udarbejdet udkast til 2 forskellige samarbejdsmodeller. Cæcilie Trier Sønderskov gennemgik indhol-
det i henvendelsen og de 2 modeller. 
Begge samarbejdsmodeller vil koste Yngre Læger 24.000 kr. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget til samarbejde og besluttede at indgå aftale efter samarbejdsmodel 1. 
  
 

Ad pkt. 19: Doc. junior bot – en digital udvidelse af medlemsrådgivning 
Yngre Læger har gennem længere tid gerne overvejet brug af en chatbot på yl.dk. En chatbot kan ses som 
en digital udvidelse/forlængelse af Yngre Lægers medlemsrådgivning. 
 
Der er udarbejdet et oplæg til proces for udvikling og indførelse af en sådan. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede, at Yngre Læger skal gå videre med at få udviklet en chatbot. 
Tidsmæssigt forventes det at være klar til at gå i luftet ultimo 2019. Yngre Lægers bestyrelse vil løbende 
blive informeret om processen, og i øvrigt skal det sikres, at der vil blive evalueret løbende undervejs. 
 
 

Ad pkt. 20: Prioritering i sundhedsvæsnet 
Yngre Lægers bestyrelse har primo 2019 besluttet at sætte fokus på prioritering i sundhedsvæsnet. 
 
På den baggrund er der udarbejdet udkast til et politikpapir, der skitserer en linje i holdninger og anbefalin-
ger til brug for Yngre Lægers kommunikation og politiske interessevaretagelse. Det er således ikke de kon-
krete, eksakte formuleringer i papiret, der er centrale – men linjen i holdningerne og anbefalingerne, såle-
des at denne linje kan danne udgangspunkt for konkret kommunikation og politisk påvirkning. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte – med enkelte kommentarer om et ønske om at få Yngre Lægers mulighe-
der for indspark, og indholdet heri, tydeliggjort - det udarbejde politikpapir.  
Papiret vil blive tilrettet i henhold til de faldne kommentarer og efterfølgende udsendt til godkendelse på 
Lægedebatten. 
 
 

Ad pkt. 21: Lægedækning i almen praksis (LUKKET PUNKT) 
 
 

Ad pkt. 22: Status på kommunikation 
Helga Schultz gennemgik kort status på kommunikationsområdet for perioden 11. marts – 7. maj 2019, og her 
er det blandt andet i forbindelse med følgende emner, at Yngre Læger har været i medierne: 

• Seksårsfristen 

• Lægedækning 

• Psykiatri 

• Uddannelse 

• Forebyggelse 

• Arbejdsmiljø 
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• Svendborgsagen 

• Almen Praksis 

• Ressourcer 

• OK 

• FTR 

• Sundhedsreform 

• Tolkegebyr 
 

Til medlemmerne 

• Nyhedsbreve 
o Yngre Lægenyt, 14. marts 2019: Vi ta’r temperaturen på dit arbejdsliv | Farvel til seksårsfri-

sten | Er du UKYL 
o Yngre Lægenyt, 20. marts 2019: Aftaler fornyet i almen praksis 
o Yngre Lægenyt, 2. maj 2019: Seksårsfristen væk | Ny lønberegner |Ta’ godt imod din nye 

kollega |Yngre 
o Læger på Folkemødet 

 

• yl.dk - nyheder 
o Påbegyndt ferie kan ikke inddrages. Ugens spørgsmål. 
o Stor undersøgelse af dit arbejdsliv. 
o Nye aftaler for yngre læger i almen praksis. 
o Mere struktur end sundhed i sundhedsaftale. 
o På arbejde i påsken. Hvordan honoreres det? Ugens spørgsmål. 
o Tak fordi du deltog i vores undersøgelse af dit arbejdsliv. 
o Forebyggelse kan udligne ulighed i sundhed. Jesper Brink Svendsen udtaler sig på Lægemø-

det. 
o Gode takster i udspil om psykiatrien – nej tak til forlænget KBU. 
o Kæmpestort påskeæg til alle yngre læger – seksårsfristen væk 1. maj! 
o Ny lægeprognose viser, at vi skal have flere hoveduddannelsesforløb. 
o Sejr for alle yngre læger: Farvel til seksårsfristen 
o Test Yngre Lægers lønberegner 

 
Derudover gav Kim Agerholm Brogaard ganske kort en status på sit ’take-over’ på Instagram.  
Punktet vil blive uddybet på det førstkommende YLB-møde 
 
 

Ad pkt. 23: Kommunikationsmæssig opfølgning 
Ved afslutning af bestyrelsesmøderne drøftes det, om der er behov for kommunikative tiltag i forbindelse 
med møderne. På baggrund af det nærværende møde vil der være behov for kommunikation om Efteruddan-
nelse. 
 
 

Ad pkt. 24: Eventuelt 
• Cæcilie Trier Sønderskov  

o gav en status på Yngre Lægers deltagelse i Copenhagen Pride, hvor det blandt andet er be-
sluttet at invitere FAS og FADL til at indgå i optoget på forskellig vis. Punktet vil blive uddy-
bet på førstkommende YLB-møde 

o efterlyste en ’læsevejledning’ til den reviderede TR-strategi 
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• Kim Agerholm Brogaard orienterede om PLO’s rekrutteringskampagne og efterlyste anledninger til at 
udbrede denne 

• Bjarne Skjødt Hjaltalin efterlyste mere synlighed fra Yngre Læger i relation til det aktuelle valg; 
Janne skitserede kort planen for hvilke emner, der kommunikationsmæssigt allerede er planlagt i 
relation til at aktivere medlemmerne 

• Christina Frøslev-Friis spurgte til Yngre Lægers kommunikative handling i relation til de varslede 
overenskomststridige arbejdsnedlæggelser den 6/6-19 

• Lars Mathiesen gav en status på den personalemæssige situation i sekretariatet 


