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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 19. august 2020 på Alsik 
Hotel i Sønderborg 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Christina Frøslev-Friis, Jesper Brink 
Svendsen, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard, Christina Neergaard Pedersen og Jo-
nas Olsen. 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen, Pia Eriksen Ahlers, 
Anne Mejer og Rikke Schielder. 

 

1. Valg af mødeleder 

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Udpegning af medlemmer til Lægeforeningens Demokratiudvalg 

4. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

5. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Syddanmark 

6. Indstilling til Lægeforeningens Attestudvalg 

7. Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

8. Opfølgning på gårsdagens drøftelser 

9. Status på Handleplaner  

10. Forberedelse af mødet med YLR-F/YLB den 10. – 11. november 2020 

11. Indledende drøftelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 2020 

12. Frikøb for Forhandlingsdelegationen (FH) i forbindelse med OK21 

13. Den videre proces for OK21-forhandlingerne  

14. Den skriftlige beretning 

15. Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-uddannelse 

16. Lukket punkt  

17. Status på revision af den lægelige videreuddannelse  

18. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 19. juni 2020 

19. Status på øget indsats for speciallæger 

20. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 24. august 2020  

21. Orientering fra udvalg 

22. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

23. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

24. Status på kommunikation  

26. Kommunikationsmæssig opfølgning 
Eventuelt 

  



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2020 - 1340 / 2877556 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 
  
    
                                                                                                                            
    
 

2 
 

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 Udpegning af medlemmer til Lægeforeningens Demokratiudvalg 

Helga Schultz har foreslået, at Yngre Læger indstiller Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-

Friis som YL-repræsentanter til Lægeforeningens Demokratiudvalg. 

 

Dette har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der kun var positive tilbagemeldin-

ger, er Lægeforeningen blevet informeret om Yngre Lægers indstilling af repræsentanter til Demo-

kratiudvalget. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 5 Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjylland 

På møde den 15. juni 2020 i Region Midtjylland blev der valgt 3 suppleanter til vakante pladser i 

regionen. Jakob Henriksen, Mikkel Seneca og Helene Rask Dalby (tidligere GYL) blev valgt.  

 

Der er p.t. 1 vakant plads i repræsentantskabet i Region Midtjylland. 

 

Alle 3 suppleanter blev inviteret med til Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020. 

Helene Rask Dalby deltog i forvejen.  

 

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 
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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 Jakob Nørgaard Henriksen 

 S Mikkel Seneca 

 S Helene Rask Dalby 

 S  

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

 

Pkt. 6 Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab - Region Syd-

danmark 
På det seneste møde i Region Syddanmark blev Thea Otto Mattsson valgt som suppleant. Thea blev 

valgt i stedet for Martin Söderman (S), som er udtrådt af repræsentantskabet.  

 

Repræsentantskabet i Region Syddanmark ser herefter således ud: 

 

R  Kim Agerholm Brogaard 

R  Christina Frøslev-Friis 

R  Ellen Risom 

R  Josephine Duevang Rathenborg 

R  Kristina Fruerlund Rasmussen 

R  Terese Bräuner Skansing 

R  Anna Louise Hostrup Andersen 

R  Claus Bo Svenningsen 

R  Mohammad Nasiri 

R  Henrik Tarp Hansen 

R  Marie Liva Kjærgaard Lange 

R  Marianne Fløjstrup 

R  Ida Erika Wieborg von Rosen 
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R  Signe Christiansen 

R  Christina Neergaard Pedersen 

R  Lise Skyttegaard Balkert 

 S Simon Grøn 

 S Kamilla Bredlund Caspersen 

 S Rebekka Frederiksen 

 S Save Schrøder 

 S Laura Sophie Gjedde 

S Thea Otto Mattsson 

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

 

Pkt. 7 Indstilling til Lægeforeningens Attestudvalg 

Jesper Foss blev på bestyrelsesmødet den 16. juni 2020 godkendt til den ledige YL-plads i Lægefor-

eningens Attestudvalg. Han har været medlem af Almen Praksisudvalget siden juni 2018. 

Lægeforeningen er blevet informeret om indstillingen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 8 Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

Sekretariatet har modtaget indstilling fra YLRS af David Füchtbauer til den ledige plads i Overens-

komstudvalget efter, at Claus Bo Svenningsen pr. 18. juni 2020 er faldet for funktionstiden. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der ikke er indkommet be-

mærkninger til indstillingen, vil David Füchtbauer blive nyt medlem af Overenskomstudvalget. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 9 Opfølgning på gårsdagens drøftelser 

På baggrund af drøftelserne og arbejdet med at undersøge muligheden for en mulig fusion med 

YL/OL, der pågik på mødet den 18. august 2020, blev der samlet op på beslutninger derfra, herun-

der forberedelse af de kommende medlemsmøder. 

 

Pkt. 10 Status på Handleplaner 

Bestyrelse gennemgik og drøftede Handleplanerne med følgende kommentarer: 

o Overenskomstudvalget vil udarbejde helt nye, mere konkrete handleplaner snarest 

o Arbejdsmiljøudvalget har iværksat arbejdet med en række nye handleplaner 

o Almen Praksisudvalget har blandt andet overtaget en handleplan fra Arbejdsmiljøudvalget 

om god introduktion til start i almen praksis 
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o Handleplan 1 og 2 er drift, handleplan 3 lægges ind under 7, handleplan 4 hører (grundet 

GDPR) ikke hjemme som handleplan hos GYL, handleplan 6 skal revideres med henblik på  

hvad, der skal indeholdes heri og i hvilket format. Dette vil ske af de, i sekretariatet, der 

arbejder med planlægningen af Kick-off kurserne. 

 

Pkt. 11 Forberedelse af mødet med YLR-F/YLB den 10. – 11. november 2020 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til dagsorden til mødet med YLR-F og YLB. 

 
 

Pkt. 12 Indledende drøftelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24.- 25.

 november 2020 

Bestyrelsen drøftelse af udkast til program, samt rammer, afvikling og form for repræsentant-

skabsmødet den 24. - 25. november 2020 på Hotel Koldingfjord – specielt set i lyset af den aktuelle 

Corona-situation. 

Endvidere blev det besluttet, at der vil blive afholdt fest-middag, men ingen efterfølgende fest, at 

udvalgsberetningerne igen i år udformes som ’flyers med highlights fra udvalgets arbejde i det for-

gangne år.  

 

Sekretariatet vil arbejde videre med planlægningen af repræsentantskabsmødet ud fra de afgivne 

kommentarer.  

 

Pkt. 13  Frikøb for Forhandlingsdelegationen (FH) i forbindelse med OK21 

I lighed med tidligere overenskomstforhandlinger er der behov for frikøb i forbindelse med OK21-

forhandlingerne. 

 

Der foreligger endnu ikke en endelig ’køreplansaftale’ med Danske Region om OK21-forhandlin-

gerne, men det forventes, at det intensive forhandlingsforløb som hidtil vil ligge i perioden januar 

og februar 2021. Herefter vil der være opfølgende aktiviteter bl.a. i form af medlemsmøder. 

 

FH har i den forbindelse drøftet behovet for frikøb, og på grundlag heraf vurderes det, at Forhand-

lingsdelegationen bør frikøbes i følgende perioder: 

 

- Helga Schultz: 1. december 2020 – 30. april 2021, dvs. i alt 5 måneder 

- Wendy Schou: 1. januar 2021 – 31. marts 2021, dvs. i alt 3 måneder 

- Anders Krog Vistisen: 1. januar 2021 – 31. marts 2021, dvs. i alt 3 måneder 

 

Indstillingen er samtidig, så hvis forhandlingsperioden måtte blive rykket frem eller tilbage, vil det 

være muligt for medlemmerne af FH at rykke de frikøbte måneder tilsvarende uden forelæggelse 

for bestyrelsen under forudsætning af, at antal måneder ikke forøges. 
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Bestyrelsen tilsluttede sig frikøb i ovennævnte antal måneder. 

 

Pkt. 14 Den videre proces for OK21-forhandlingerne 

Nedlukningen som følge af Corona-pandemien, herunder overvejelserne blandt lønmodtagerne om 

at udskyde forhandlingerne til 2022, betyder at forberedelsen af OK21 bliver mere komprimeret 

end normalt. Vedtagelsen af OK-kravene på repræsentantskabsmødet i juni 2020 betyder dog, at 

Yngre Læger ikke umiddelbart bliver påvirket af dette. Til oktober skal Yngre Læger tage stilling 

til AC-forhandlingsaftale, hvilket repræsentantskabet på sit møde i juni har bemyndiget bestyrel-

sen til.   

Kravs afgivelsen til CFU og Forhandlingsfællesskabet ikke er ændret. 

 

Aktuelt er de centrale datoer omkring forberedelsen af OK21 (inden kravsudvekslingen med ar-

bejdsgiverne i december 2020): 

• 28. august: FHO-seminar med samlet drøftelse af forventninger til OK21’s krav og temaer samt 

proces. 

• 20. september: Frist for organisationernes indsendelse af krav til AC. 

• 6. og 19. oktober: FHO’s behandling af de indkomne krav. 

• 31. oktober: Frist for organisationer til at underskrive AC-forhandlingsaftalen.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig den videre plan for forberedelse af OK21, som skitseret af AC. 
 

Pkt. 15 Den skriftlige beretning 

Første udkast til den samlede beretning ligger klar umiddelbart forud for og vil blive præsenteret 

på næste møde i Yngre Lægers bestyrelse den 16. september 2020. Andet udkast sendes ud med 

dagsorden forud for mødet den 20. oktober, herefter kommer en endelig version til en sidste kom-

mentering. Deadline for den endelige beretning er mandag den 2. november.  

 

Bestyrelsen drøftede og godkendte den foreløbige plan for det videre arbejde med bestyrelsens 

skriftlige beretning til repræsentantskabet den 24 -25 november 2020. 

 

Pkt. 16 Udpegning af lægelige undervisere til Yngre Lægers TR-uddannelse 

Der er behov for at supplere gruppen af lægelige undervisere, idet nogle af de hidtidige undervi-

sere allerede har - eller forventes at opgive deres hverv. 

 

Bestyrelsen vurderede de indkomne ansøgninger og besluttede at udpege Andreas Brandt Gormsen 

og Lui Näslund Koch som undervisere til Yngre Lægers TR-uddannelse. 

 

Pkt. 17 Lukket punkt 
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Pkt. 18 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at tage initiativ til en revision af den lægelige 

videreuddannelse.  

Der nedsættes fire arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med dele af den lægelige videreuddan-
nelse.  
 

1. Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse 
2.  Specialestruktur  
3. Modeller for dimensionering af videreuddannelsen 
4. Videreuddannelsens governance  

 

Møderne i de 4 arbejdsgrupper påbegyndes i oktober 2020 og fortsætter gennem 2021, hvorefter 

der afrapporteres. 

Lægeforeningerne i Domus Medica har fået tildelt fire pladser i hver arbejdsgruppe og Yngre Læ-

ger deltager i alle grupperne, med henholdsvis Cæcilie Trier Sønderskov i gruppe 1 og 4, Helga 

Schultz i gruppe 2 og Jonas Olsen i gruppe 3. 

Den politiske indsats koordineres mellem organisationerne i Domus Medica i regi af Lægeforenin-

gen. Der arbejdes aktuelt på, hvorledes dette skal arbejdet koordineres bedst muligt.  

En beskrivelse af både det politiske og sekretariatsmæssige samarbejde, skal drøftes på LFB-mødet 

den 24. august 2020. 

 

På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i november 2019 blev foreningens samlede pejlemærker 

udarbejdet; dette er givet som input for arbejdet med revisionen. 

 

For at sikre den nødvendige koordinering af arbejdet i arbejdsgrupperne og på tværs af arbejds-

grupperne arbejdes der på, at der sammensættes en fælles sekretariatsgruppe på tværs af sekre-

tariaterne. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at Cæcilie Trier Sønderskov, Jonas Olsen 

og Helga Schultz indstilles til arbejdsgrupperne.  

 

Pkt. 19 Evaluering af repræsentantskabsmødet den 19. juni 2020 

Med afsæt i repræsentantskabsmødet den 19. juni 2020 evaluerede bestyrelsen afviklingen af de 

enkelte punkter og mødet som helhed.  

Mødet var - qua Coronasituationen – tidsmæssigt og indholdsmæssigt afkortet, således at det kun 

var de vedtægtsbestemte punkter, der var på dagsordenen på 2½ time.  

 

Pkt. 20 Status på øget indsats for speciallæger 

På bestyrelsesmødet den 16.juni 2020 blev der fremlagt en overordnet plan for de projekter, der gennemfø-

res som led i en styrket indsats overfor speciallæger i Yngre Læger.  
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For at få indsamlet og verificeret den nødvendige viden er det blandt andet besluttet, at der nedsættes en 

Referencegruppe, og derudover skal den forestående medlemstilfredshedsundersøgelse bidrage med input 

til den nødvendige viden. Derudover vil der blive iværksat en række andre relevante tiltag rettet mod grup-

pen af speciallæger. 

 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

 

Pkt. 21 Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 24. august 2020 

Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse orienterede om mødet i Lægeforeningens bestyrelse 

den 24. august 2020, herunder blandt andet: 

• Evaluering af Lægemøde 2020  

• Internatmøde 2020  

• Henvendelse fra LGBT+ Danmark om muligt samarbejde om kampagne  

• Kommissoriet for Demokratiudvalget  

 

Pkt. 22 Orientering fra udvalg 

 
Hver bestyrelsesformand gav en kort status fra det enkelte udvalg: 
 

• Kim Agerholm-Brogaard fra Almen Praksisudvalget orienterede om blandt andet hans delta-

gelse i et kommende rekrutterings-internat (p.t. 46 tilmeldte deltagere) – i samarbejde med 

Region Syddanmark. Kim præsenterer resultater fra Yngre Lægers gennemførte Almen Praksis-

undersøgelse. 

Afholdelse af det tilbagevendende TR-kursus for AP-læger til oktober. 

 

• Christina Neergaard-Petersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udval-

gets arbejde med Handleplaner, og et kommende udvalgsinternat den 7-8/11 2020. 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Schou om at det som konsekvens af udskiftning 

i sekretariatet aktuelt vil være Klaus Matthiesen og Lene Esbensen, der deltager i udvalgets 

arbejde 

 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget 

 

• Fra GYL orienterede Christina Frøslev-Friis og Cæcilie Trier Sønderskov om, at der vil blive af-

holdt en virtuel-spørgetime om det kommende valg til GYL 

 

Pkt. 23 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
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Forhandlingsdelegationen (FH) orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet 

- FEA og ’pukkelafvikling’ som følge af Covid19 

- Mulig fusion mellem YL/OL 

- Stillingsstrukturprojektet 

 

Pkt. 24 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der er relevante informationer, der skal videreformidles mellem be-

styrelsen og de regionale yngre lægerådsformandskaber. 

• Fra Region Hovedstaden orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om: 

o hendes deltagelse i yngre lægerådsmødet omkring punktet om mulig fusion mellem 

Yngre Læger/OL 

o udskiftning i formandskabet 

o 2 velkomst-kurser for nye KBU-læger 

• Fra Region Midt orienterede Christina Neergaard-Pedersen 

o om hendes og Helga Schultz deltagelse i formandskabets internat i den kommende 

weekend for at drøfte den mulige fusion 

• Fra Region Sjælland fortalte Jesper Brink Svendsen og hans, Cæcilie Trier Sønderskovs og 

Jonas Olsens deltagelse i det kommende regionale Yngre lægerådsmøde 

 

Pkt. 25 Status på kommunikation 

De vigtigste emner fra Yngre Lægers kommunikation fra den 9. juni til den 10. august 2020 blev 

gennemgået.  

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

o Corona 

o Fusion 

o Tjenestepligt 

 

• På yl.dk: 

o Der blev lyttet mere under COVID-19 end normalt. Resultat af Yngre Lægers Coro-

naundersøgelse. 

o Opbakning til OK 21 krav og valg af nyt bestyrelsesmedlem. 

o Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger drøfter fusion. 

o Første sager om COVID-19 anerkendt som arbejdsskade. 

o Ingen rammedispensation for uddannelsessager i COVID-19 beredskab. 

o Godkendelse af obligatoriske kurser på ”andet grundlag” på grund af  COVID-19. 

o Deltid og deltagelse i obligatorisk kursus. 

 

• Nyhedsbreve 
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o Yngre Lægenyt:  

▪ Yngre læger under COVID-19 

▪ Særlig feriegodtgørelse 

▪ Kurser 

 

Pkt. 26 Kommunikationsmæssig opfølgning 
På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der blandt andet blive kommunikeret om  

 

Eventuelt 

o Helga Schultz orienterede om afholdelse af virtuelle Kick-off møder, ’Farvel og goddag’-

reception for henholdsvis Andres Rudkjøbing og Camilla Rathcke den 28. august 2020 og 

muligheden for at afholde virtuelt valgmøde i forbindelse med det kommende valg til YLB 

på efterårets repræsentantskabsmøde 

o Kim Agerholm Brogaard deltager i en Pride-debat på Pride Square fredag den 21. august 

2020. 

 

 


