
 
 
 
                                                                                           
F2:  2022-2185  
 

 

Referat af heldagsmøde i Almen Praksisudvalget 
24. november 2022, Domus Medica 

 

Deltagere:  Sara Radl(formand), Cæcilie Trier Sønderskov (YLB), Jens Tilma (Region Nord), Lotte Vinther 

Kiefer (Region Midt), Anne Lindvig (Region Midt), Lotte Vinther Kiefer (Region Midt), Mads 

Koch (Region H), Jesper Foss (Region H), Preben Aukland (FYAM), Sara Kaae Frandsen 

(FYAM), Marie Byskov (GYL), Thomas Morild (sekretariat), Ditana Askarya 

(Sekretariat/referent) 

Afbud:   Terese Skansing (Region Syd), Zainab Ali Zada (Region Sjælland), Cecilie Amstrup (Region 

Nord), Marie Liva Kjærgaard Lange (Region Syd), 

 

Orientering fra formanden  

Udtræden 

Lotte Vinther Kiefer og Marie Byskov udtræder af udvalget efter dette møde. Der er allerede udpeget nyt 

medlem i Region Midt, og der forventes ligeledes at være udpeget ny GYL observatør inden vores næste 

møde i februar 2023. Udvalget takker for deres engagement og bidrag til udvalgets arbejde og ønsker dem 

det bedste fremover. 

Det er ligeledes sidste møde for Cæcilie Trier Sønderskov. Cæcilie har været et værdifuldt medlem af 

udvalget igennem flere år, hvor hun har siddet som repræsentant for Yngre Læges bestyrelse. Der skal lyde 

et kæmpe tak til Cæcilie og vi ønsker hendes det bedste i hendes videre færd i arbejdslivet som speciallæge.  

Vives projekt om rekruttering af praktiserende læger 

Formanden orienterede om det igangværende projekt, som Vive gennemfører for Sundhedsministeriet. 

Yngre Læger er blevet inviteret til at bidrage til projektets kvalitative del, herunder tilvejebringe 

kontaktoplysninger på speciallæger i almen medicin med henblik på interview. 

Yngre Læger har derfor anmodet Almen Praksisudvalgets hjælp til at identificere disse speciallæger, mindst 

2-3 personer i hver gruppe pr. region (ansat i almen praksis / ansat uden for almen praksis). 

Det drejer sig om deltagelse i et møde á 1 times varighed med mulighed for honorering efter 

multipraksisudvalgets takster. Der er stor fleksibilitet i forhold til udførelsen af interviewet, herunder hvor og 

hvornår dette afholdes – og under hensyntagen til speciallægens behov.   

Udvalgsmedlemmerne bedes meddele Ditana senest kl. 12 på tirsdag den 29. november 2022, hvorvidt 

det lykkedes at identificere tilstrækkelige personer, og videregive pågældendes kontaktoplysninger. 

Kontaktoplysningerne videregives i første omgang internt. GDPR sikres inden oplysningerne videregives til 

Vive.  
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Såfremt det ikke lykkedes at identificere nogen / tilstrækkeligt mange bedes udvalgsmedlemmerne fortsat 

orientere Ditana herom inden udløbet af fristen.  

Orientering om den gode introduktion. 

Formanden orienterede om Den Gode Introduktion i almen praksis. Materialet er nu lagt ud på DSAMs 

hjemmeside og skal tjene som inspiration for tutorlægerne, når de i forbindelse med tutorlægekurserne selv 

skal udarbejde deres egen introduktionsmateriale for uddannelseslæger i deres respektive klinik. 

Region Sjælland: Tillidsrepræsentanter i almen praksis for KBU, Intro og Fase 1 

Som bekendt har Yngre Læger ikke en regional aftale med Region Sjælland vedrørende 

tillidsrepræsentanter i almen praksis for KBU, intro og fase 1. Yngre Læger forventer at anmode om 

forhandling af dette efter afslutning af igangværende forhandlinger om forhåndsaftaler i Region Sjælland. Vi 

håber, at forhandlingerne kan påbegyndes hurtigst muligt i det nye år, og at regionen endelig åbner op for at 

aftale rammer for TR i almen praksis, på samme måde som dette findes i de øvrige regioner. 

Lægevagten i Region Sjælland – 1818 

Orientering om 1818 og de første erfaringer med dette. YL/FAS har indgået en aftale med 1818.  

Yngre Læger har i deres dialog med 1818 påpeget fokus på uddannelsen i bl.a. kørevagterne, men 1818 har 

tilkendegivet, at de er opmærksomme på dette og, at der ikke er grund til bekymring. Vi afventer fortsat at 

evaluere de første erfaringer hermed. 

Artikel i Practicus om KBU undersøgelsen 

Formanden har udarbejdet en artikel i Practicus vedrørende KBU-undersøgelsen og resultaterne heraf. Det 

udkommer til jul og med primær fokus på oplevelsen af bedre feedback i almen praksis, men også graden af 

ensomhed blandt KBU-lægerne. 

 

Orientering fra udvalgets medlemmer 

Region Nord 

Orientering om, at der er opslået en AP UKYL-stilling op for Hjørring + Aalborg. Thisted har ikke sin egen, da 

de formelt hører under Aalborg.  

Der har været en del medieopmærksomhed omkring rekruttering til almen praksis i Region Nord og 

koncernklinikkernes påvirkning af muligheden for at nedsætte sig i almen praksis. 

Region Midt 

Orientering om AP-UKYL i hospitalsenheden Vest (Gødsstrup). Den er nu faldet på plads, om end den ikke 

er endt helt der, hvor yngre læger havde lagt op til (vedrørende arbejdstid mv.) AP-UKYL arbejder tæt 

sammen med Dynamu med god synergi og hensigtsmæssighed i dette partnerskab.  

Der nævnes eksempel fra Lægevagten i Holsterbro, hvor en fase 3 læge, der for første gang skulle have 

visitationsvagt, oplevede at komme ind som den eneste i visitationen – uden umiddelbar supervision hverken 

i forhold til det faglige eller tekniske. Udvalget drøftede på den baggrund de regionale forskelle i forhold til, 
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hvad uddannelseslægerne oplever i lægevagten. Uhensigtsmæssigheder af denne karakter kan med fordel 

bringes videre til lægevagtsudvalget i regionen, så man undgår lignende situationer og for en drøftelse af, 

hvordan man kan skabe de mest hensigtsmæssige rammer for uddannelseslægerne i vagten. 

Fra Region Midt – Midt (Viborg mv.) orienteres, at der opleves en øget efterspørgsel på deltid blandt 

uddannelseslægerne. 

I det regionale YLRM drøftedes det lokale artikeltillæg, der har været bundet op omkring hvilket lønkontor, 

den pågældende læge har været tilknyttet. Der arbejdes videre med dette lokalt 

For så vidt angår Lægevagten i region Midt, er de sidste forhandlinger påtænkt at foregå i december måned. 

PLO Midt er meget opsatte på, at der skal landes en ny aftale inden nytår, så det bliver spændende at se, 

om dette bliver muligt. 

Region Sjælland 

Formanden har været i dialog med det regionale YL-sekretariat omkring etablering af et lokalt AP-netværk 

blandt tillidsrepræsentanterne i regionen.  

FYAM 

FYAM deltager aktivt i omlægningen af hoveduddannelsen i almen medicin og har i den forbindelse 

udarbejdet et holdningspapir, hvor bekymringer i forbindelse med omlægningen ligeledes fremgår. FYAM 

forsøger at udøve indflydelse på ændringer i målbeskrivelsen. 

Orientering om FYAMs kampagne om ledelse i almen praksis, samt at der er lavet en ny informationsvideo 

om FYAM med henblik på at synliggøre hvad FYAM er og formålet. Videoen lægges ud på sociale medier og 

har allerede været vist på Lægedage.  

Region H 

Der er møde i det regionale råd for Almen Praksis i region H næste uge. 1813 fylder stadig meget regionalt, 

herunder uddannelsesmæssige udfordringer i vagtarbejdet samt IT-mæssige problemer, der stadig gør sig 

gældende. Der er løbende dialog med 1813 om disse ting, men der opleves desværre ikke den fornødne 

forbedring. 

Region Syd 

Ikke repræsenteret på mødet. 
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Politisk drøftelse af klinikformer i almen praksis  

Udvalget drøftede i hvilket omfang de forskellige kliniktyper i almen praksis kan påvirke rammerne for yngre 

almen medicineres uddannelse og arbejdsliv, herunder også følgevirkningerne for både den primære og 

sekundære sundhedssektor og hvorvidt dette giver anledning til særlige politiske overvejelser i Yngre Læger. 

AP-medlemsundersøgelsen 2023 

Peter Hebsgaard, konsulent i YL’s sekretariat, deltog i mødet og præsenterede rammerne for den 

kommende medlemsundersøgelse blandt yngre almen medicinere. 

Udvalget gav deres bidrag til de forskellige emner/temaer i undersøgelsen og påpegede i den forbindelse 

vigtigheden af, at spørgsmålene målrettes og tilpasses almen praksis både i deres indhold og formulering.  

Evaluering af TR kursus i almen praksis og workshop om handleplaner 
Evaluering af TR-kursus i almen praksis 2022 

Evalueringerne fra årets kursus er generelt gode, men evalueringen af eksternt oplæg bekræfter, at dette skal placeres 

om aftenen.  

 

Udvalget brainstormede om mulige oplægsholdere til næste års kursus, herunder evt. praktiserende læger Kim 

Brogaard, Thilde Sangild Villemann eller Christina Svanholm – eller evt. et oplæg om forhandling (f.eks. ved Nicolai 

Robinson). 

Workshop om handleplaner 

Udvalget arbejdede med handleplanerne for TR-håndbogen og AP UKYL, herunder udarbejdelse af materiale. 

Min karriere som speciallæge i almen medicin v. Claus Malta Nielsen, sektionsleder i SST 

Claus Malta Nielsen deltog i heldagsmødet og holdte oplæg om sin karrierevej som speciallæge i almen medicin. 

Eventuelt og kommunikation 
Udvalget afventer udarbejdelse af artikel om AP-UKYL funktionen i Randers. Preben i kontakt med Yngre Lægers 

sekretariat (kommunikation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer for møder i 2023 

Møder i Almen Praksisudvalget 

Tirsdag den 7. februar 2023, kl. 19:30 – 22:00 Virtuelt møde/Teams 

Torsdag den 25. maj 2023, heldagsmøde  Fysisk møde, Hotel Koldingfjord 

Mandag den 25. september 2023, aftenmøde Hybrid møde, Hotel Koldingfjord/Teams 

Onsdag den 29. november 2023, heldagsmøde  Domus Medica, København 

 

TR-internat 2023 

Tirs. den 26. – onsdag den 27. september 2023 Hotel Koldingfjord 

 

 

 


