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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 16. april 2021 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, Søren 
Helsø, Cæcilie Trier Sønderskov, Christina Neergaard Pedersen, Jonas Olsen og Sara Radl. 

 
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. Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab – Region Syddanmark  

4. Stillingtagen til forslag til vedtægtsændringer ved Lægemødet 2021 

5. Stillingtagen til OK21-resultat 

6. Opsamling på gårsdagens drøftelser 

7. Godkendelse af Arbejdsmiljøudvalgets arbejde mod uønsket seksuel opmærksomhed 

8. Samarbejde om undersøgelse om ledelse mellem Yngre Læger og Kronprins Frederik Center for 

offentlig ledelse – overdragelse af persondata 

9. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

10. Evaluering af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 

11. Orientering fra udvalg 

12. Corona-status 

13. Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

14. Informationer til og fra de regionale formandskaber  

15. Mailadresser for Yngre Lægers bestyrelse 

16. Status på kommunikation  

17. 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 Indsupplering til Yngre Lægers repræsentantskab - Region Syddanmark 

På Region Syddanmarks seneste møde blev Johannes David Füchtbauer, David Sprogøe Høyer Finsen og Ma-

lene Søby Christophersen valgt som suppleanter, idet Kim Agerholm Brogaard (R) og Anna Louise Hostrup An-

dersen (R) udtræder af repræsentantskabet, og der i øvrigt var en vakant suppleant-plads. 

 

I samme forbindelse rykker Kamilla Bredlund Caspersen og Save Schrøder fra suppleant til repræsentant. 

  

Repræsentantskabet i Region Syddanmark ser herefter således ud: 

 

R  Ellen Risom 

R  Josephine Duevang Rathenborg 

R  Kristina Fruerlund Rasmussen 

R  Terese Bräuner Skansing 

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 

R  Signe Christiansen 

R  Christina Neergaard Pedersen 

R  Lise Skyttegaard Balkert 

R  Simon Grøn 

R  Kamilla Bredlund Caspersen 

R  Save Schrøder 

 S Laura Sophie Gjedde 

 S Thea Otto Mattsson  

 S Trine Nyboe Sommer 

 S Johannes David Füchtbauer 

 S David Sprogøe Høyer Finsen 

 S Malene Søby Christophersen 
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Ovenstående ændringer til repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 

 

 

Pkt. 4 Stillingtagen til forslag til vedtægtsændringer ved Lægemødet 2021 

Sekretariatet har i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 modtaget forslag til æn-

dring af Lægeforeningens vedtægter m.m. til behandling i de forhandlingsberettigede foreninger, Forenin-

gen af Pensionerede Læger samt Grønlands Lægeforening og Færøernes Lægeforening. Forslagene forventes  

fremlagt til behandling ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 11.-12. april 2021. 

 

Lægeforeningen har anmodet om foreningernes eventuelle bemærkninger til de fremsendte forslag samt an-

givelse af, om hvert forslag henholdsvis kan anbefales, ikke kan anbefales, eller om man ikke har taget en-

delig stilling til forslaget.  

Lægeforeningens sekretariat skal have svar senest fredag den 16. april 2021. 

 

Forslagene har være drøftet på Lægedebatten og bestyrelsen besluttede at anbefale de tre forslag til ved-

tægtsændringer. 

 

 

Pkt. 5 Stillingtagen til OK21-resultat 

Bestyrelsen er af repræsentantskabet bemyndiget til at tage stilling til overenskomstresultatet i tilfælde af, 
at urafstemningen er ugyldig, det vil sige med en stemmeafgivelse på mindre end 50 procent.  
 
Resultatet af urafstemningen var: 

• Ja = 80,43% 

• Nej = 17, 44% 

• Blankt =2,13% 

• Stemmeprocent = 26,88% 
 

Urafstemningen afsluttedes mandag den 12. april kl. 12.00, herefter orienteredes bestyrelsen om resultatet 

af urafstemningen, og bestyrelsen besluttede af godkende OK-resultatet 

 

Lægerne skal i kraft af forhandlingsaftalen med AC senest den 19. april 2021 oplyse stillingtagen til det sam-

lede forlig, hvorefter CFU/Forhandlingsfællesskabet forventes at kunne offentliggøre en samlet stillingtagen 

til de offentlige forlig omkring den 21. april. 

 

Lægeforeningen er samlet medlem af AC, hvor Yngre Læger og Overlægeforeningen via AC-udvalget, der  

træffer beslutninger om overenskomstmæssige forhold. Yngre Læger og Overlægeforeningen gav således en 

samlet tilbagemelding til AC via AC-udvalget den 15. april med henblik på den samlede stillingtagen til 

OK21-resultatet. 
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Pkt. 6 Opsamling på gårsdagens drøftelser 

På baggrund af de drøftelser, der pågår på bestyrelsesinternatet den 15. april 2021, blev der samlet op sam-

les op følgende beslutninger: 

- bestyrelsen besluttede på mødet i går at indstille det igangsatte arbejde med en eventuel fusion 

med Overlægeforeningen/FAS.  Dette er kommunikeret til medlemmerne, YLR-F-gruppen og pressen 

d.d. 

 

 

Pkt. 7 Godkendelse af Arbejdsmiljøudvalgets arbejde mod uønsket seksuel opmærksomhed 

Yngre Læger har i december 2020 foretaget en spørgeundersøgelse om yngre lægers oplevelser med uønsket 

seksuel opmærksomhed (USO). I alt 3.514 medlemmer har gennemført undersøgelsen, hvilket giver en svar-

rate på 24,4 %. Der er spurgt til en referenceperiode på de seneste 12 måneder. 

 

Undersøgelsens resultater og det videre arbejde for at imødegå USO, blev drøftet på møde i Yngre Lægers 

Arbejdsmiljøudvalg den 18. marts 2021.  

 

Der afholdes et fælles møde i YL’s arbejdsmiljøudvalg og FAS’ arbejdsmiljøudvalg den 27. april 2021, hvor 

den fælles indsats drøftes med henblik på at iværksætte udarbejdelse af handleplaner og materiale. 

 

Der udarbejdes en særskilt handleplan for arbejdet med uønsket seksuel opmærksomhed (USO), således 

dette udskilles i forhold til den eksisterende handleplan for vold, trusler og krænkende handlinger, hvor USO 

indgår. Handleplanen for USO skal have fokus på de yngste læger, og der skal udarbejdes materiale, som an-

giver mulige handlinger for TR og AMIR ved håndteringen af sager af UOS-karakter. Det vil ligledes vil blive 

undersøgt hvorvidt datamaterialet skal indgå på TR-uddannelsen. 

 

Bestyrelsen godkendte Arbejdsmiljøudvalgets forslag til aktiviteter for at imødegå uønsket seksuel opmærk-
somhed blandt yngre læger. 
 

 

Pkt. 8 Samarbejde om undersøgelse om ledelse mellem Yngre Læger og Kronprins Frederik Cen-

ter for Offentlig Ledelse - overdragelse af persondata 

Yngre Læger samarbejder med Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse om et forskningsprojekt 

”Yngre lægers vej til ledelse”. Yngre Læger har forpligtet sig til at deltage i udsendelsen af spørgeskema til 

medlemmer, og flere medlemmer af bestyrelsen har meldt sig til at teste spørgeskemaet senere på året.  

 

Formålet med undersøgelsen er dobbelt - dels at afdække yngre lægers uformelle ledelsesarbejde og dels 

yngre lægers orientering mod ledelse.  

 

I relation til det sidstnævnte er det centrets ambition at sammenkoble spørgeskemaet med registerdata, så 

det er muligt at følge lægers karriere og karrierevalg over tid. Derfor vil de gerne have adgang til medlem-

mernes CPR-numre.  
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Centret har listet tre forslag, hvor de selv foretrækker den første mulighed, bestyrelsen drøftede de listede 

muligheder og besluttede at bede Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse dokumentere legitimiteten 

i forslag 1 hos Datatilsynet, og såfremt dette er tilfældet, gives tilsagn til forslag 1. Hvis dette ikke er mu-

ligt, vælges model 2. 

 

 

Pkt. 9 Status på revision af den lægelige videreuddannelse  

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en kort status på revision af den lægelige vi-

dereuddannelse, hvor der ikke er sket noget siden sidst, hvilket desværre betyder at projektet indsnævres 

og slutdatoen for projektet udsættes. 

 

 

 

Pkt. 10 Evaluering af Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 

Med afsæt i det netop overståede repræsentantskabsmøde evaluerede bestyrelsen afviklingen af Yngre Læ-

gers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021, samt politisk og sekretariatsmæssig op-

følgning på de enkelte punkter. Det blev blandt andet besluttet, at der skal udsendes en tydeligere forkla-

ring om, hvorfor dagsordenen ikke kan udsendes tidligere, samt at der ikke skal være andet end OK på dette 

møde.  

Endvidere skal der fremadrettet arbejdes på at dirigenten eksplicit sikrer, at det er helt klart hvornår, der 

skal stemmes – og om hvad. 

 

Der er umiddelbart efter mødets afslutning udsendt et kort evalueringsskema til mødedeltagerne. Bestyrel-

sen drøftede evalueringen. 

 

Afslutningsvist drøftedes kort mulige afviklingsmodeller for det kommende repræsentantskabsmøde den 10. 

juni 2021. 

 

Pkt. 11 Orientering fra udvalg 

På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at give en kort status fra det enkelte 

udvalg: 

 

• Fra Almen Praksisudvalget orienterede Sara Radl om udvalgets kommende møde, hvor der blandt vil 

være besøg fra VIVE med et oplæg om fremtidens primær sektor.  

 

• Christina Neergaard Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udvalgets arbejde 

med Travlhed i akutmodtagelserne, et kommende fællesmøde med FAS den 27/4, hvor der blandt andet 

vil blive drøfte psykisk arbejdsmiljø, og de nye retningslinjer om journalføring. Der vil endvidere blive 

arbejdet med §22, stk. i relation til TR. 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  
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• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om det seneste møde, hvor der blev ar-

bejdet med udvalgets UKYL-handleplan, og evaluerings-kultur.  

Cæcilie har endvidere deltaget i et møde i Det nationale Råd om den nye dimensioneringsplan. Denne 

blev mødt med stor kritik, og pt afventes et nyt revideret udkast til dimensioneringsplanen. 

 

• Jonas Olsen gav en orientering fra GYLs seneste møde den 14/4, hvor der blandt andet blev 
arbejdet med den gennemførte KBU-undersøgelse, og de kommende Kick-off arrangementer.  
Der arbejdes endvidere på at udarbejde en ny handleplan om Psykisk supervision.  
Mia har ikke tilkendegivet om hun stopper eller ej, men GYL er blevet enige om, at besættelse af po-
sten som talsperson for GYLskal tages op næste gang. 

 

 

Pkt. 12 Corona-status 

Helga Schultz gav en kort status på Corona-situationen, herunder blandt andet: 

• Udfordringer i forbindelse med uddannelsessituationen 

• Udfordringer i forbindelse med arbejdsmiljø 

• Senfølger 

 

 

Pkt. 13 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  

Helga Schultz, Anders Krog Vistisen og Wendy Sophie Schou orienterede om aktuelle emner, herunder blandt 

andet: 

• Rammesætning af afdelingslæge-projektet fra OK21 

• Kommende forhandlinger med PLO 

• Udvikling af nyt lønberegningssystem 

 

 

Pkt. 14 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

På hvert bestyrelsesmøde har den regionale kontaktperson et par minutter til at videreformidle relevant in-

formation mellem bestyrelsen og de regionale Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Midtjylland 

o oprettelse af et regionalt medlemsstrategisk udvalg med udarbejdelse af flyer 

o udfordringer i relation til lægeboliger 

 

• Region Sjælland 

o Et aktuelt arbejde i forbindelse med KBU lægernes tilbagetrækning til praksis 

o Sammenhængende uddannelsesforløb 

 

• Region Hovedstaden 

o Forskellige initiativer rettet mod KBU-læger, blandt andet invitation til wal’n talk møder for 

at sikre netværk 
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o Flytningen af region Hovedstadens lokaler  

o Hvordan samarbejdes der i AC? 

 

Pkt. 15 Mailadresser for Yngre Lægers bestyrelse 

Med indførelsen af Databeskyttelsesloven i 2018 implementeres GDPR-forordningen i Danmark. Før den nye 

lov trådte i kraft, gjaldt stort set de samme regler efter Persondataloven, men med GDPR blev opmærksom-

heden på behandling af personhenførbare oplysninger skærpet, specielt for den del, der regnes som særligt 

følsomme personoplysninger. Derudover er det især sanktionsmulighederne og bødeniveauet, der er blevet 

skærpet. 

 

For at kunne leve op til disse krav er det nødvendigt, at al kommunikation mellem Yngre Læger og tillids-

valgte sker via sikker mail og på mailsystemer, der lever op til tilsynsmyndighedernes krav, ligesom Yngre 

Læger som organisation skal sikre sletning af data, når en tillidsvalgt ikke længere varetager hvervet. 

For at sikre, at også bestyrelsen lever op til databeskyttelsesreglerne, får bestyrelsen sidst i april 2021 en 

sikker mailadresse svarende til den, de ansatte i Yngre Læger bruger. Mailen er på samme server/domæne 

som de ansatte, hvilket blandt andet betyder, at der er adgang til fælles Outlook-kalender. 

Fra 1. maj 2021 vil bestyrelsen derfor kun modtage mail fra Yngre Læger på den nye bestyrelsesmail. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 16 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 3. marts til den 8. april 2021. 

I den periode har Yngre Læger været:  

• i den eksterne presse med  

o OK21 

o Fusion 

o Dimensioneringsplan 

o Corona 

 

• I Nyhedsbreve med: 

o OK 21 (repræsentantskabet bakker op om resultatet, urafstemning, medlemsmøder) 

o Timeout i undersøgelsen af en mulig fusion 

o Webinarer 

o Ambassadørordningen i fælles beslutningstagning 

o Skat af lægebolig 

 

• I TR-Nyt med: 

o Elektronisk TR-postkasse 

o OK 21 

o Anmeld COVID-19 som arbejdsskade 

o Vejledning om overenskomsten 
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o FTR-træf 

 

• På yl.dk med 

o Ret til fri ved lægebesøg  

o Overenskomst giver lidt mere til de læger, der arbejder på skæve tidspunkter 

o Overenskomst giver alle yngre læger mere til pensionsopsparingen  

o Juridisk notat om Overlægeforeningens OK-resultat 

o På arbejde i påsken 

o Yngre Lægers repræsentantskab bakker op om OK-resultatet  

o Uddannelseskonference – se eller gense tidligere webinarer  

 

 

Pkt. 17 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde er der blevet allerede kommunikeret om indstillingen af arbej-

det med en mulig fusion 

 

 

Eventuelt 

o Søren Helsø: 

o mulig ’erstatning’ af kandidatfester? 

 

o Helga Schulz 

o Orienterede om, at der pt. pågår et arbejde omkring ’natarbejde’ 

 

o Christina Neergaard Pedersen 

o Status på Folkemødet? Svaret hertil er, at Yngre Læger ikke deltager i år 

 

o Jonas Olsen 

o Spurgte til nye fotos af bestyrelsen. Dette vil ske på YLB- mødet den 4. maj 2021 

 

 

  
 
 


