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1. Program for TR-dagen, den 8. oktober 2020 
 

Program for TR-dagen blev gennemgået og drøftet. Det var enighed om, at paneldebatten 
med fordel kan suppleres af forudgående gruppedrøftelse, så også yngre og mere uerfarne 
TR’ere kommer til orde på dagen.  

2. Revision af handleplaner 
 
Handleplanerne blev drøftet med henblik at få gjort dem mere konkrete og operationelle. 
Der var enighed om, at forholdene på akutmodtagelserne fortsat vil være relevant 
indsatsområde. Søren vil med udgangspunkt SST’s anbefalinger lave et revideret oplæg til 
drøftelse på næste møde. 
Tilsvarende blev udvalget enige om, at afdelingslægernes 10 uddannelsesdage fortsat er relevant 
indsatsområde. På baggrund af input fra de aktuelle drøftelser i de regionale YL-råd, vil 
handleplanen blive opdateret og forsøgt konkretiseret. 
Handleplanen om overenskomstbrud vurderedes ikke at være aktuel, men elementer vil forsøges 
indarbejdet i den reviderede handleplan vedrørende akutområdet. 
 

3. ’Diagnostiske nødder’ – dilemmaer ved dispensationspraksis 
 
De tre eksempler blev gennemgået og drøftet: Særligt hensyn til forskning og lægernes egne 
ønsker gør det svært at finde den rigtige balance mellem individuelle og kollektive hensyn.   
 
Udvalget anbefalede, at kommunikationen fx allerede på kick-off-møderne til medlemmerne 
bliver forbedret, så det gøres legitimt fx at lægerne kan opsige en stilling før tid for at tiltræde 
en uddannelsesstilling, herunder at Yngre Læger gør det tydeligere hvilket beskyttelseshensyn 
der ligger bag den aktuelle dispensationspraksis – ikke mindst at arbejdsgiverne skal tvinges til at 
opslå stillinger af en vis varighed.   
 
 
 

 



4. Mulig fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen 
 
Udvalget drøftede den mulige fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen: I den 
forbindelse blev det fremhævet, at selve processen og den oplevede inddragelse har meget stor 
betydning. 
 
Herudover blev følgende punkter fremhævet som afgørende for den videre proces: 
 

• Beskrivelse af den grundlæggende motivation/analyse for timing og behov for en fusion 
• Analyse af en fusions konsekvenser for Lægeforeningen og PLO 
• Betydningen for relationerne mellem ledende overlæger, speciallæger (overlæger og 

afdelingslæger) samt uddannelsessøgende læger i den fusionerede forening. 
• Behovet for allerede i Fase 2 at kunne træffe evt. principbeslutning forudsætter noget 

tilstrækkeligt konkret at forholde sig til, selvom det først forudsættes afklaret i fase 3 i 
den nuværende projektplan.  

 
5. Næste møder: 

  
OK-udvalgets medlemmer, som ikke er TR/FTR skal inviteres til den 8. oktober (TR-dag),  
 

6. Eventuelt  
 
Her var der en gensidig orientering fra YL-regionerne, bla: 
 

• Status for FEA-forhandlinger, hvor der aktuelt er indgået regionale aftaler i Nord, 
Sjælland, Midt og Hovedstaden. 

• Udfordringer med geografisk adskilte enheder og vilkår i den forbindelse 
• Nyt YL-formandskab i Region Sjælland 
• Styrelser er Covid-ramte; andre tilsyn er suspenderede indtil videre, samtidig er der 

indgået aftaler om vagthonorering flere steder. 
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