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Referat af YLB møde den 22. april 2020 

 
 
 
Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde (video) den 22. april 2020 
 
Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Christina Frøslev-Friis, 

Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Neergaard Pedersen. 

 

Chresten Dengsøe og Helle Søholm fra Lægernes Pension deltog under punkt A 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen og Pia Eriksen Ahlers. 

 

 

 

A.   Forberedelse af generalforsamlingen i Lægernes Pension 

B. Coronavirus status 

 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Ændringer til vedtægter for Yngre Lægerådet ved Herlev-Gentofte Hospital 

4. Nye vedtægter for Yngre Lægerådet i Almen Praksis, Region Hovedstaden 

5. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Midtjylland 

6. Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab – Region Hovedstaden 

7. Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget 

8. Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalget 

9. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020  

10. Styrket politisk samarbejde mellem YLB og YLR-F – status og videre proces  

11. Oplæg til forbedret introduktion af nyvalgte medlemmer af regionale Yngre Lægeråd og nyvalgte 

medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse  

12. Fordeling af kandidatfester og Kick-off kurser sommeren 2020 

13. Valg af formand til Lægeforeningen 

14. Orientering fra udvalg 

15. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

16. Status på Yngre Lægers TR-projekt 

17. Status på kommunikation  

18. Kommunikationsmæssig opfølgning  

Eventuelt 
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A.    Forberedelse af generalforsamlingen i Lægernes Pension 

Lægernes Pension fremsendte den 14. april materiale til årets generalforsamling. Heraf fremgår det, at 

bestyrelsen søger at gennemføre generalforsamlingen den 29. april uden fysisk fremmøde og ved brug af 

fuldmagter fra de delegerede til bestyrelsen. 

 

For at der kan skabes klarhed over – og få mulighed for at stille spørgsmål til fuldmagtsprocessen og 

indholdet i generalforsamlingen deltog adm. direktør Chresten Dengsøe fra Lægernes Pension og Helle 

Søholm på mødet under punkt A.  

 

Bestyrelsen stille en række opklarende spørgsmål til den fremsendte dagsorden, afviklingen af 

generalforsamlingen, svar herpå var blandt andet : 

 

o Beslutningen om at afvikle LP’s generalforsamling på den aktuelle måde er betinget af en 

lovmæssig betingelse om afvikling senest 30. april. 

 

o Lægernes Pension arbejder til stadighed på at tydeliggøre ’medlemsbidrag’-begrebet, 

således at forståelsen heraf tydeliggøres. 

 

o Et bestyrelsesmedlem i Lægernes Pension er ansat i Bech-Bruun – og i relation til den 

verserende sag mod Bech-Bruun er bestyrelsen i LP oplyst, og føler ikke, at har betydning for 

bestyrelsesposten i Lægernes Pension 

 

o Lægernes Pension har lavet beregninger i forhold til, hvorledes afkastet har udviklet sig på 

baggrund af eksklusioner af visse brancher – og det vurderes ikke at have påvirket afkastet. 

 

o Hvert år beder Lægernes Pension om bemyndigelse – det blev foreslået, at der hver gang, 

der bedes herom gives en status på hvorvidt den seneste bemyndigelse faktisk blev benyttet. 

 

o Spørgsmål i forhold til processen i forbindelse med fremsendelse af materiale fra 

forslagsstillerne i relation til den aktuelle afvikling af Generalforsamlingen 

 

B.  Coronavirus status 

Helga Schultz gav en kort status på Yngre Lægers håndtering af Corona-krisen, hvor Yngre Læger generelt 

har høstet ros for en yderst fleksibel tilgang. Den generelle status på arbejdet og vilkårene i relation hertil 

blev drøftet. 

 

Forhandlingsdelegationen har møde den 23. april – og her vil situationen blive drøftet og på baggrund heraf 

vil der blive udarbejdet en handlingsplan til hvorledes Yngre Læger skal agere fremadrettet i relation til 

arbejds-, løn- og uddannelsesvilkår i lyset af Corona- situationen. 
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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 Ændringer til vedtægter for Yngre Lægerådet ved Herlev-Gentofte Hospital 
Vedtægterne blev vedtaget på YL-rådsmødet den 5. marts 2020 og er efter aftale med formand for Yngre 

Lægerådet ved Herlev-Gentofte Hospital Lui Koch fremsendt til sekretariatet og dernæst lagt på 

Lægedebatten til bestyrelsens orientering. 

Da der ikke var kommentarer hertil godkendte bestyrelsen ændringerne til vedtægterne for Yngre 

Lægerådet ved Herlev-Gentofte Hospital. 

 

Pkt. 4 Nye vedtægter for Yngre Lægerådet i Almen Praksis, Region Hovedstaden 
I Region Hovedstaden har i en årrække eksisteret et Yngre Lægeråd i Almen Praksis. 

 

På det seneste møde i Yngre Lægerådet den 20. februar 2020 blev et nye sæt vedtægter godkendt. Der er 

udelukkende ”redaktionelle” forskelle i forhold til de forrige vedtægter. 

 

De nye vedtægter har været forelagt bestyrelsen til orientering på Lægedebatten, og da der ikke har været 

kommentarer hertil, er de nye vedtægter for Yngre Lægerådet i Almen Praksis, Region Hovedstaden 

godkendte. 

 

Pkt. 5 Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab - Region Midtjylland 

Britta Ørnfelt (R) og Astrid Duus (R) er udtrådt af Yngre Lægers repræsentantskab i Region Midtjylland. I den 

forbindelse skifter Christian Kraef og Mads Lamm Larsen fra suppleanter til repræsentanter. 

  

Der er nu tre vakante pladser, der skal vælges til på næste YLRM-møde. 

 

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 Christian Kraef 

R Mads Lamm Larsen 

 S Inge Merete Pedersen 

 S Nina Schram Gregersen 

 S Andreas Steenholt Niklassen 

 S Michael Sahlholdt Høeg 

 S   

 S   

 S  

 

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

 

Pkt. 6 Indsupplering af Yngre Lægers repræsentantskab - Region Hovedstaden 

Josepfine Tangen Jensen (R) er udtrådt af Yngre Lægers repræsentantskab. I stedet er Julie Tonsgaard 

Kloppenborg valg som ny suppleant. I samme forbindelse rykker Mette Arbjørn fra suppleant til 

repræsentant.  

 

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden ser herefter således ud: 

 

R Helga Schultz 

R Asbjørn Børch Hasselager 

R Jesper Brink Svendsen 

R Simon Serbian 

R Cæcilie Trier Sønderskov 

R Wendy Sophie da Cunha-Schou 

R Helene Westring Hvidman 

R Mette Lolk 

R Ida Donkin 

R Søren Thinus Just Christensen 

R Anders Hedeboe Hebert 

R Line Engelbrecht Jensen 

R Lui Näslund Koch 

R Anna Inger Roe Rasmussen 

R Johannes Krogh 

R Mads Marstrand Helsted 
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R Anna Holm-Sørensen 

R Kristine Søgaard Dahl 

R Signe Kjeldgaard Jensen 

R Stine Scott Hansen 

R Sanne Marie Thysen 

R Jesper Mølgaard 

R Agnes Gullestrup 

R Lasse Mosegaard Schmidt 

R Jens Möhl Højberg 

R Jesper Foss 

R Mads Bo Frellsen 

R Elisabeth Probst Lyng Westermann 

R Naqash Javaid Sethi 

R Mette Arbjørn 

 S Signe Amalie Wolthers Laursen 

 S Katrine Feldballe Bernholm 

 S Christian Alexander Pihl 

 S Sofie Thurø Eriksen 

 S Line Fich Olsen 

 S Lea Birnbaum Licht 

 S Søren Mølgaard 

 S Ladan Ghulam Mohammad 

 S Marie-Louise Dichman 

 S Julie Tonsgaard Kloppenborg 

 

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

 

Pkt. 7 Indstilling af medlem til Overenskomstudvalget  

Christina Frøslev-Friis ønskede at gøre dette punkt til et ’gult punkt’. 

Nicolai Kjærgaard (Region Nordjylland) har valgt af udtræde af Overenskomstudvalget. Region Nordjylland 

har derfor valgt at indstille Søren Niemi Helsø til den ledige plads i udvalget. 

 

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

indstillingen, vil Søren blive nyt medlem af Overenskomstudvalget. 

 

Bestyrelsen drøftede kort indstillingen og tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 8 Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalget 

Region Sjælland indstiller Jean Strandlod som nyt medlem af Uddannelsesudvalget. 

 

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

indstillingen, vil Jean Strandlod blive nyt medlem af Uddannelsesudvalget. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 9 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020 

På baggrund af den aktuelle Coronavirus-situation besluttede bestyrelsen på YLB-mødet den 23. marts 2020 

at udskyde det oprindeligt planlagte repræsentantskabsmøde den 23. april 2020. 

 

Da Lægemødet ligeledes er blevet udskudt – også til den 19. juni 2020, vil Yngre Lægers 

repræsentantskabsmøde – i lighed med Lægemødet – blive tidsmæssigt afkortet. 

 

Dette betyder, at Yngre Lægers repræsentantskabsmøde blive afholdt fra kl. 9:30 til kl. 12:00 – og 

Lægemødet fra 13:00 til 18:00.  

 

Qua det tidsmæssige afkortede møde vil det udelukkende være vedtægtsbestemte punkter, der vil blive 

dagsordenssat. Det vil sige forberedelse af Lægemødet, godkendelse af Yngre Lægers regnskab, vedtagelse 

af OK21-krav, samt valg af nyt medlem til Yngre Lægers bestyrelse. 

 

Bestyrelsen gennemgik den tilpassede dagsorden, den konkrete afvikling af de enkelte punkter og drøftede 

forskellige former for afvikling af mødet - og besluttede, at arbejde videre med planlægningen af 

repræsentantskabsmødet i forhold til de skitserede modeller alt efter hvad der vil være mulige løsninger i 

forhold til det - på det tidspunkt - gældende forsamlingsforbud. 

 

Pkt. 10  Styrket politisk samarbejde mellem YLB og YLR-F - status og videre proces 

Yngre Lægers bestyrelse har gennem længere tid drøftet, hvorledes det politiske samarbejde mellem YLB og 

YLR-F kan styrkes. 

Der vil i den kommende tid stadig arbejdes med dette. Dog har det – qua den aktuelle Covid-19 krise været 

nødvendigt, at flytte den planlagte Fælles faglige dag fra den 4. maj til den 1. oktober – dog med samme 

indhold og deltagerkreds. 

 

Derudover har der den 23. marts været afholdt et videomøde med YLB’s formand og næstformand og de 

regionale formænd;  dette vil blive gentaget med passendefrekvens – næste møde er aftalt til den 25. maj. 

Indholdet på disse møder vil blandt andet være status og afklaring/koordinering af større politiske sager i YL 

med henblik på at styrke det politiske samarbejde på tværs regionalt og centralt.  Andre medlemmer af 

bestyrelsen kan deltage efter behov, eksempelvis i forhold til specifikke faglige-/eller udvalgsrettede 

emner. 

 

Bestyrelsen drøftede hvorledes der i øvrigt kan arbejdes med mulige tiltag for at styrke det politiske 

samarbejde på tværs, blandt andet ved et tættere sekretariatsmæssigt samarbejde og via styrkelse af 

brobygger-og koordinatorrollen mellem YLR-F og YLB/FH gennem de regionale kontaktpersoner i YLB, samt 

hvordan deling og opdatering af informationer på tværs af bestyrelsen kan sikres. 
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Endvidere blev det foreslået, at der på hvert YLB-møde kan medtages et punkt om ’Relevant nyt fra 

regionale kontaktpersoner, og i øvrigt at sætte nærværende punkt på dagsordenen på det kommende YLB-

møde. 

 

Pkt. 11 Oplæg til forbedret introduktion af nyvalgte medlemmer af regionale Yngre                

 Lægeråd og nyvalgte medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse 

Bestyrelsen har på flere møder drøftet et ønske om styrket politisk koordinering, videndeling og øget 

samarbejde mellem de regionale formandskaber og bestyrelsen, samt formandskaberne imellem med det 

formål at rykke tættere på hinanden og derved styrke det politiske arbejde. 

 

For at lykkes med at skabe et styrket politisk samarbejde er det en forudsætning, at det sikres at alle er 

bekendt med såvel hvilke politiske dagsordener, der p.t. prioriteres, samt hvordan der arbejdes såvel internt 

i de indre, politiske organer, samt eksternt i relation til den politiske varetagelse. 

 

For at sikre, at der skabes et styrket samarbejde på tværs af Yngre Læger politisk foreslås det, at der som 

opfølgning på den planlagte Fælles faglige dag den 1. oktober 2020 udvikles nedenstående 3 ’moduler’, der 

kan sættes løbende i værk: 

1. Struktureret introduktionskoncept for nye medlemmer i de regionale Yngre Lægerådsformandskaber 
2. Faglige uddannelsesmoduler for bestyrelse og regionale formandskaber 
3. Relevant fagligt input i forhold til bestyrelsesarbejde til Yngre Lægers bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget til en forbedret introduktion af nyvalgte medlemmer af 

regionale Yngre Lægeråd og nyvalgte medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse således at sekretariatet kan 

arbejdes videre med udviklingen hermed. Det blev endvidere  foreslås at også medlemmer af Yngre Lægers 

udvalg tænkes ind i en form for introduktion. 

YLB vil blive præsenteret for et uddybende oplæg inden næste skridt iværksættes. 

 

Pkt. 12 Fordeling af kandidatfester og Kick-off kurser sommeren 2020. 

Fordelingen af de planlagte kandidatfester er tidligere blevet drøftet, og den sidste fordeling faldt på plads 

som følger: 

  

København den 27. juni:  Cæcilie Trier Sønderskov  

Aarhus den 27. juni: Christina Neergaard-Pedersen 

Odense den 27. juni: Christina Frøslev-Friis 

Aalborg den 4. juli: Anders Krog Vistisen 

 

Kick-off kurserne er foreløbigt fordelt mellem Jesper, Cæcilie, Christina Frøslev-Friis og Helga. Sekretariatet 

vil følge op på ændrede datoer som følge af Corona-situationen.  

 

Pkt. 13 Valg af formand til Lægeforeningen 

Bestyrelsen drøftede valget af ny formand til Lægeforeningen. 
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Pkt. 14 Orientering fra udvalg 

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

udvalg: 

 

 Intet nyt fra Almen Praksisudvalget  

 

 Intet nyt fra Arbejdsmiljøudvalget  

 

 Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

 Cæcilie Trier Sønderskov, formand for Uddannelsesudvalget fortalte, at hun har udsendt 

informationer til udvalget om de uddannelsesrettede implikationer, der måtte være/komme 

som følge af Corona-situationen 

 

 Intet nyt fra GYL  

 

Pkt. 15 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

Fra Forhandlingsdelegationen orienterede Helga Schultz om aktuelle emner, herunder blandt andet 

udvalgets kommende møde og Lægeboligsagen  

 

Pkt. 16 Status på Yngre Lægers TR-projekt 

TR-projektet er ved at nå et punkt, hvor nye tillidsrepræsentanter kan tilmelde sig de nye TR-kurser. Der 

sigtes mod at lancere de nye kurser på hjemmesiden i slutningen af april 

   

Den nye procedure tilsikrer fremadrettet blandt andet, at nye TR’ere - inden de tilmelder sig kurserne - har 

registreret sig på den nye TR-registreringsside, der giver Yngre Læger flere informationer end hidtil – 

eksempelvis om deres forventede sluttidspunkt og overdragelsesaktiviteter. Endvidere vil det nye TR-projekt 

tilsikre, at nyvalgte TR’ere komme hurtigere i gang med opgaveløsningen. 

TR-kurset bliver afviklet som 2 x 2 dages moduler, hvor deltagerne på modulerne 1 og 2 som udgangspunkt 

er gengangere. Kursets indhold er rettet mod opgaveløsningen på arbejdspladsen og skal bidrage til at TR får 

løst helt konkrete opgaver for deres kolleger på afdelingen 

 

Inden deltagelse på første kursus vil de blandt andet have:  

 Indkalde ledelsen til møde og bl.a. drøfte vilkår for TR-arbejdet 

 Afholde et YLR-møde  

 Tjekke om vagtplan overholder OK 

TR-suppleanter vil kunne deltage på TR-kurserne, såfremt der er ledige pladser. Der vil blive indlagt løbende 

evaluering i den enkelte TR’s fuktionstid, om blandt andet TR-forløbs struktur, eksempelvis tiltrædelse, 

opgaveløsning og fratræden. Evalueringen skal tilsikre, at det er muligt at justere i forløbet efter behov. 
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Det planlagte arbejde i relation til et projekt om forbedring af rammer og vilkår for FTR-arbejdet i Yngre 

Læger, er desværre for nuværende strandet på grund af COVID-19-krisen.  

P.t. er der ikke noget overblik over hvornår afklaringsarbejdet kan iværksætte igen; der arbejdes med flere 

mulige planer og YLB vil blive inddraget så snart, der er behov for det. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – og det blev drøftet, hvorvidt det kan kommunikeres til alle 

TR’ere at de nye kurser er på trapperne. 

 

Pkt. 17 Status på kommunikation 

Helga  gennemgik kort hvad – og hvordan – der er kommunikeret i perioden 20. januar – 15. april 2020, og her 

er det blandt andet i forbindelse med følgende emner, at Yngre Læger har været i medierne: 

 Tjenestepligt 

 Arbejdsmiljø 

 Sundhedsreform 

 Femårsregel 

 Covid-19 

 

Til medlemmerne 

 Yl.dk 

o Har du betalt for meget i skat af din lægebolig?  

o Covid-19: Nye retningslinjer for gravide  

o Covid-19: Læger skal kunne gå sikkert på arbejde  

o Covid-19: Coronavirus og din arbejdsplads. Yngre Lægers FAQ  

o Ugens spørgsmål: Tjenesterejser og honorering  

o Tjenestepligt løser ikke problemer med lægedækning  

o Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling. Brev fra Sygehusfælleskabet m.fl. til 

regeringen  

o Alle skal kunne blive speciallæger. Udtalelse fra Helga Schultz  

o Ugens spørgsmål: Sygemeldt inden ferien  

o Ugens spørgsmål: Vi kan ikke gå hjem til tiden 

 

 Nyhedsbreve 

o Ugens spørgsmål: Sygemeldt inden ferien  
o Ugens spørgsmål: Vi kan ikke gå hjem til tiden   

o Yngre Lægenyt: Coronavirus / Inspektorordning / Patientinddragelse  
o Yngre Læge-nyt: Forskel på afdelings- og overlæger / PAL  
o TR-nyt: Covid-19 

 

Pkt. 18 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af det nærværende møde vil der ikke være behov for yderligere opfølgende kommunikation.  

 

Eventuelt 



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2020 - 2807 / 2636867 
Pia Eriksen Ahlers 
Pia Eriksen Ahlers 

 
 
 
    
                                                                                                                            
    
 

10 
 

o Kim Agerholm Brogaard: 

 spurgte til detaljer i relation til YLB-mødet den 12. maj, og opfordrede til at møder i 

udvalgene genoptages i løbet af juni måned 

 orienterede om en sag fra Almen Praksis udvalget i relation til 1813 

o Cæcilie Trier Sønderskov efterspurgte pauser såfremt kommende YLB møder skal afholdes 

virtuelt 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


