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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 8. marts 2021 (virtuelt) 

____________________________________________________________________________ 

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, Sidse 
Nexmand Jacobsen, Rikke Schielder og Pia Eriksen Ahlers. 
 

 
Dagsorden 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

4. Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

5. Genudpegning af suppleanter til Lægeforeningens Voldgiftsret 

6. Valg til Lægeetisk Nævn ved Lægemødet 2021 

7. Udpegning af medlem til Ankenævn for Besøgsrestriktioner 

8. Opsamling på to afholdte webinarer og afholdelse af et nyt 

9. Godkendelse af overenskomstresultatet 

10. Forberedelse af Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 

11. Høringssvar til Lægernes Pension om forslag til vedtægtsændring 

12. Forslag til Lægemødet om kønsneutrale vedtægter  

13. Forslag til vedtægtsændring på Lægemødet – funktionstid og karens  

14. Forberedelse af møde med YLB, YLR-F & FAS/OL m.fl. den 15. – 16. april 2021 

15. Corona-status 

16. Lægeforeningens Demokratiudvalg 

17. Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

18. Orientering fra udvalg 

19. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

20. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

21. Status på kommunikation 

22. 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 møde blev godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Genudpegning af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

YLRN har givet Mia Børsmose Trip dispensation til at blive genudpeget for en ny toårig periode i 

Arbejdsmiljøudvalget, idet hun midlertidig arbejder i Region Midtjylland. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og da der ikke er 

indkommet bemærkninger til genudpegningen, vil Mia Børsmose Trip blive genudpeget som med-

lem af Arbejdsmiljøudvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 4 Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

Der er genudpegning af tre medlemmer til Overenskomstudvalget i marts måned: 

• Jesper Foss  

• Vinni Faber Rasmussen 

• Ole Møller Hansen 

 

Alle interesseret i at fortsætte som medlemmer af udvalget. 

 

Jens Birk Andersen har valgt at fratræde udvalget pr. 1 marts 2021. YLRSj vil derfor blive kontak-

tet om at indstille en ny kandidat til den ledige plads. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten. Der er ikke indkom-

met bemærkninger til genudpegningerne, så Jesper Foss, Vinni Faber Rasmussen og Ole Møller 

Hansen vil blive genudpeget for en ny toårig periode. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 5 Genudpegning af suppleanter til Lægeforeningens Voldgiftsret 
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Sekretariatet har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om, at Yngre Lægers to suppleanter i 

Voldgiftsretten står for at skulle genvælges for en ny treårig periode. Det drejer sig om: 

 

• Suppleant Kasper Sandager Mikkelsen afgår efter tur og kan genvælges  

• Suppleant Mette Tiedemann Skipper afgår efter tur og kan genvælges 

 

De er begge interesseret i at fortsætte som suppleanter i Voldgiftsretten. Lægeforeningen skal se-

nest den 26. april 2021 have Yngre Lægers indstillinger til Voldgiftsretten. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6 Valg til Lægeetisk Nævn ved Lægemødet 2021 

Sekretariatet har modtaget henvendelse fra Lægeforeningen om, at der er valg til Lægeetisk Nævn 

ved Lægemødet 2021. 

 

• 1. suppleant valgt efter indstilling af Yngre Læger: Signe Kjeldgaard Jensen afgår efter tur og 

kan genvælges. 

 

Signe Kjeldgaard Jensen vil gerne genvælges for en ny treårig periode 2021-2024. 

 

Lægeforeningen skal senest den 26. april 2021 have Yngre Lægers indstilling. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 7 Udpegning af medlem til Ankenævn for Besøgsrestriktioner 

Sekretariatet har fra Lægeforeningen modtaget en anmodning fra sundhedsministeren om at ud-

pege 1 medlem og 1 suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner.  

 

Det blev i sidste uge meddelt, at der alligevel ikke oprettes et Ankenævn for Epidemiloven. I ste-

det oprettes et Ankenævn for Besøgsrestriktioner.  

 

Yngre Læger havde indstillet Sanne Marie Thysen til en plads i Ankenævnet for Epidemiloven. Hun 

er nu blevet spurgt, om hun er interesseret i en plads i det nye nævn. Sanne Marie Thysen vil også 

gerne indstilles om medlem/suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner. 

 

Sekretariatet har den 1. marts 2021 meddelt dette til Lægeforeningen, da Ankenævnet for Besøgs-

restriktioner skal være funktionsdygtigt fra denne dato. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 8 Opsamling på to afholdte webinarer og afholdelse af et nyt 

Som besluttet på bestyrelsesmødet i januar er der gennemført to webinarer i februar 2021 med 

henholdsvis Mille Mortensen om sexisme og Morten Sodemann om patientkommunikation.  

Antallet af tilmeldinger til webinarerne har været flotte og evalueringerne gode. Der er således 

planlagt et nyt arrangement- denne gang med Benfield og Zangenberg til den 8. april 2021. 

Senere på året kommer et oplæg om en samlet strategi og plan for brug af online arrangementer 

som en del af Yngre Lægers samlede medlemstilbud. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 9 Godkendelse af overenskomstresultatet  

Helga Schultz, Wendy Sophie Schou og Anders Vistisen gennemgik OK21-processen, hvor der den 

24. februar 2021 blev opnået enighed med RLTN om en ny overenskomst for 2021- 2024.  

Der er sikret en positiv reallønsudvikling, samt en række konkrete forbedringer for de regionalt an-

satte læger, b.la.: forhøjelse af pension og ulempetillæg, bedre ansættelses- og barselsvilkår for 

ph.d.-studerende og ny titel. Endelig er der aftalt strategiske projekter om arbejdstid og karriere-

udvikling for afdelingslæger.  

Resultatet sendes til urafstemning efter et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal be-

myndige bestyrelsen til at tage stilling til resultatet i tilfælde af lav valgdeltagelse.  

 
Bestyrelsen godkendte overenskomstresultatet af 24.februar 2021, herunder:  

 

• anbefaler medlemmerne at stemme ja til resultatet ved urafstemningen, der iværksættes 

umiddelbart efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021. 

• beder om repræsentantskabet om at støtte anbefalingen og bemyndigelse til sammen med FAS 

at godkende overenskomstresultatet overfor AC i tilfælde af utilstrækkelig stemmeafgivelse 

ved urafstemningen.  

 

Den videre proces er nu, at Yngre Læger afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. 

marts 2021, hvor Repræsentantskabet bliver bedt at tilslutte sig bestyrelsens anbefaling af resulta-

tet og om at bemyndige bestyrelsen til at godkende overenskomstresultatet i tilfælde af en util-

strækkelig valgdeltagelse, jf. vedtægterne. 
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Yngre Læger og FAS melder samlet tilbage til Akademikerne via AC-udvalget, idet det er Lægefor-

eningen, der er medlem af Akademikerne. AC-udvalget vil godkende et resultat, hvis både FAS og 

Yngre Læger har godkendt overenskomstresultaterne. 

 
Der er frist for tilbagemelding til AC den 19. april 2021. Det samlede resultat forventes offentlig-
gjort umiddelbart herefter. 
 

Forhandlingsdelegationen planlægger at afholde i alt 4 virtuelle medlemsmøder, hvor forhandlings-

resultatet bliver præsenteret, og medlemmerne får mulighed for at spørge til de enkelte elemen-

ter. 

 

I sidste uge modtog Yngre Læger et åbent brev fra en større gruppe afdelingslæger vedrørende den 

aftale Overlægeforeningen har forhandlet sig frem til vedrørende de kommende overlægers 

start/grundløn, der nedsættes de første 3 år. 

 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen. 

 

 

Pkt. 10 Forberedelse af Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den  

                  15. marts 2021 

Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde om stillingtagen til OK21-resultaterne af-

holdes den 15. marts 2021. Mødet afholdes - som besluttet på YLB-mødet den 12. januar 2021 - 

som et virtuelt møde qua den aktuelle COVID19-situation, og det deraf følgende forsamlingsfor-

bud.  

Det er endvidere besluttet, at mødet udvides med et punkt, hvor en eventuel fusion mellem Yngre 

Læger og Overlægeforeningen/FAS drøftes, og at Overlægeforeningens bestyrelse, De regionale 

overlægeråd (ROR), etc. deltager under dette punkt. 

 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet til afviklingsplan for det ekstraordinære repræsen-

tantskabsmøde den 15. marts 2021 og besluttede at udsende indkaldelsen til mødet umiddelbart 

efter nærværende møde. 

 

 

Pkt. 11 Høringssvar til Lægernes Pension om forslag til vedtægtsændring 

Sekretariatet har modtaget forslag til vedtægtsændring i Lægernes Pension, der handler om mulig-

heden for at afholde fremtidige generalforsamlinger helt eller delvist elektroniske, hvis det skøn-

nes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 

 

Bestyrelsen godkendte, at Yngre Læger ikke har bemærkninger til vedtægtsændringen. 
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Pkt. 12 Forslag til Lægemødet om kønsneutrale vedtægter 

Bestyrelsen drøftede, om Yngre Læger vil stille et forslag til vedtægtsændringer til Lægemødet 

2021, hvor man forpligter Lægeforeningens bestyrelse til at fremsætte forslag til kønsneutrale på 

Lægemødet 2022. 

 

Yngre Læger har til Lægeforeningens bestyrelse stillet forslag at Lægeforeningens bestyrelse til 

Lægemødet 2021 skulle fremsætte et forslag til kønsneutrale vedtægter i 2022. Lægeforeningens 

bestyrelse har ikke ønsket at bakke op om forslaget. 

 

Yngre Lægers bestyrelse har tidligere besluttet, at bestyrelsen vil drøfte, om foreningen selv vil 

stille forslaget om kønsneutrale vedtægter til Lægemødet 2021, hvis Lægeforeningens bestyrelse 

ikke vil stille forslaget.  

Bestyrelsen drøftede dette og besluttede ikke at gøre det.  

Cæcilie Trier Sønderskov spurgte til hvorvidt man som formand for et af Yngre Lægers udvalg 

måtte benytte den foreslåede kønsneutrale formulering; jævnfør Yngre Lægers vedtægter vil 

dette ikke være en mulighed. Dette blev taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 13 Forslag til vedtægtsændring på Lægemødet – funktionstid og karens 

Yngre Læger har sammen med FAS/Overlægeforeningen fremsat forslag til ændring af Lægefor-

eningens vedtægter med en forlængelse af funktionstiden fra 6 til 8 år og indførelse af en karens-

periode. 

 

Forslaget har været drøftet i Lægeforeningens bestyrelsen, der har bedt sekretariatet og Lægefor-

eningens juridiske konsulent drøfte forslaget med Yngre Læger og FAS/Overlægeforeningen med 

henblik på vurdering af udformningen og balancen mellem formålet med forslagene og de afledte 

administrative arbejdsgange. 

På den baggrund har der været drøftelser om en alternativ beskrivelse af forslagene, der tilgode-

ser forslagsstillernes intentioner og samtidig giver smidigere administrative arbejdsgange.  

 

Lægeforeningens juridiske konsulent har på den baggrund udarbejdet et forslag til en alternativ 

formulering af forslagene. Forslaget kommer til drøftelse på mødet i Lægeforeningens bestyrelse 

den 17. marts og skal efterfølgende - jævnfør vedtægterne - offentliggøres 10 uger før Lægemødet 

i Lægeforeningens medier, dvs. umiddelbart efter påske. 

 

Bestyrelsen drøftede det reviderede forslag og besluttede at man ikke kunne tiltræde det bearbej-

dede forslag, hvorfor man foreslår at genfremsætte det oprindelige forslag som en alternativ 
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mulighed til fremsættelse til Lægemødet. Dette vil blive fremsat på det førstkommende møde i 

Lægeforeningens bestyrelse. 

 

 

Pkt. 14  Forberedelse af møde med YLB, YLR-F & FAS/OL m.fl. den 15. - 16. april 2021 

I tilknytning til mødeplanlægningen for 2021, herunder planlægning af møder vedrørende fusion i 

første halvår 2021, er der berammet et ’12-12 møde’ den 15.-16. april i København/virtuelt til 

drøftelse af fusion. 

 

Deltagerkredsen er den samme, som mødtes den 18. februar 2021. Hensigten med mødet er, at 

denne interessentkreds viderefører deres drøftelser af det videre arbejde med beslutningsgrundla-

get for en mulig fusion – på baggrund af de input til det foreløbige beslutningsgrundlag, som vil 

fremkomme på de ekstraordinære repræsentantskabsmøder i begge foreninger henholdsvis den 10. 

og 15. marts. 

 

Sekretariatet vil udsende forslag til mødets afvikling og indhold snarest muligt efter det ekstraor-

dinære repræsentantskabsmødet den 15. marts 2021.  

 

 

Pkt. 15 Corona-status 

Helga Schultz orienterede om status på Corona, herunder blandt andet: 

• at ’vaccinationsudtalelser’ ligger i Lægeforeningens regi 

• at Yngre Læger netop har gennemført ’Corona-survey’, 

• at der stadig er enkelte overenskomstbrud relation til Corona 

• vaccination af ammende yngre læger 

 

•  

Pkt. 16 Lægeforeningens Demokratiudvalg 

Lægeforeningens Demokratiudvalg har afholdt møde den 24. februar 2021 og planlægger yderli-

gere tre møder frem mod Lægemødet i juni 2021, nemlig 25. marts, 28. april og i et 2. halvdel af 

maj 2021. 

 

Udvalget afleverer en statusrapport til Lægeforeningens bestyrelse til dens møde den 6. maj 2021, 

og drøftelsen af denne i Lægeforeningens bestyrelse skal danne baggrund for eventuelle drøftelser 

af arbejdet i Demokratiudvalget på Lægemødet, ligesom drøftelserne i Lægeforeningens bestyrelse 

om udvalgets videre arbejde med modeller og konkrete forslag til ændringer i arbejdet/vedtægter 

i Lægeforeningen, Forhandlingsberettigede foreninger og Foreningen af pensionerede læger. 
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Bestyrelsen at tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 17 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revision af 

den lægelige videreuddannelse, hvor en hel del af de planlagte møder i foråret er aflyst/udskudt, 

hvorfor der ikke aktuelt er stort fremdrift i arbejdet. Deadline for arbejdet ligger i 1. halvår 2022. 

 

 

Pkt. 18 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 blandt andet udvalgets planlægning af et 

heldagsmøde i maj 

 

• Christina Neergaard Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om blandt andet udvalgets  

nye sekretariatsperson og udvalgets arbejde med et heldagsmøde, et kommende fællesmøde 

med overlægerne om arbejdsmiljø, og en netop afsluttet undersøgelse om ’Oplevet uønsket 

seksuel opmærksomhed’ 

 

• Fra Overenskomstudvalget orienterede Wendy Sophie Schou om et netop afholdt møde i udval-

get, hvor OK21-resultatet blev drøftet 

 

• Cæcilie Trier Sønderskov fra Uddannelsesudvalget orienterede om blandt andet afholdelse af  

Uddannelses politisk strategiseminar i sidste uge, udvalgets drøftelse af dimensioneringspla-

nen, samt udvalgets drøftelse af forventninger til lægers uddannelsesforløb under blandt an-

det en pandemi og flytning af uddannelseslæger under den nuværende pandemi. 

Udvalget planlægger et samarbejde med OK udvalget og Arbejdsmiljøudvalget om bl.a. uddan-

nelse i akutmedicin og travlhed i Akutafdelinger; der vil blive udarbejdet en fælles Handleplan 

herpå 

 

• Jonas Olsen orienterede fra GYL, hvor der er arbejdet videre med den afsluttede KBU-under-

søgelse 

 

 

Pkt. 19 Orientering fra Forhandlingsdelegationen  
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Medlemmer fra Forhandlingsdelegationen orienterede om aktuelle emner, herunder blandt andet 

afholdte ’OK21-præsentationsmøder’ i de regionale yngre lægeråd. Der vil blive afholdt Medlems-

møder vedrørende OK21 resultaterne umiddelbart efter afholdelsen af det ekstraordinære repræ-

sentantskabsmøde den 15. marts 2021.  

 

 

Pkt. 20 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

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

relevant information mellem bestyrelsen og de regionale Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

• Region Syddanmark 

o En arbejdsmiljømæssig udfordring i Børne-Unge psykiatrien 

 

• Region Hovedstaden 

o Udfordringer i forbindelse med et nyt vagtplanlægningssystem 

 

 

Pkt. 21 Status på kommunikation 

Bestyrelsen gennemgik Yngre Lægers kommunikation fra den 3. februar til den 2. marts  

 

I den periode har Yngre Læger været:  

• i den eksterne presse med  

o OK21 

o Tjenestepligt 

o Sexisme 

o Lægedrab 

 

• på Yl.dk:  

o Undersøgelse af Yngre Lægers medlemmers tilfredshed med foreningen  

o Yngre Læger indgår OK-aftale med regionerne  

o Alle læger skal kunne blive speciallæger  

o Drabssag mod yngre læge er en forfærdelig sag  

o Forlig om generelle lønstigninger for yngre læger i regionerne  

o DSU og Yngre Læger: Tvang giver ikke ”egen læge”. Debatindlæg i Jyllands Posten  

o Kommunalt forlig sikrer reallønnen  

o AC-forlig på plads 
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Pkt. 22 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende møde vil der ikke blive fuldt kommunikativt op på noget særskilt. 

 

 

Eventuelt 

• Cæcilie Trier Sønderskov: 

- mulig dobbeltrolle i forhold til klinisk lektor og kick-off vært? Der var enighed om, at det 

er der ikke. 


