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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 19. marts 2019 kl. 10.00 – 16.00 i Charlotteha-
ven, København Ø 
 

 
Fra bestyrelsen deltog: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Sofie Hjortø, Cæcilie Trier Søn-
derskov (fra punkt 7), Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis. 
 
Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Janne Vinderslev, Henrik Winther, 
Sidse N. Jacobsen og Pia Eriksen Ahlers. Gitte Colding deltog under punkt 7. 
 
Afbud: Bjarne Skjødt Hjaltalin og Jesper Brink Svendsen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af mødeleder  
2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
 
Grønne punkter, dvs. punkter der er godkendte, medmindre der under pkt. 2 besluttes andet 
3. Genudpegning af medlem til Uddannelsesudvalget 
4. Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 
5. Ændring i repræsentantskabet for Region Hovedstaden  
 
Gule punkter, dvs. punkter, hvor der alene er en kort orientering og debat 
6. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 12. marts 2019 
7. Orientering fra udvalg  
 
Overenskomstområdet 
8. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
 

Ekstra pkt.: Forhandlingsresultat med PLO – overenskomstfornyelser for praksisamanuenser fase 2 
og 3      samt for vikarer i almen praksis 
 
Generelle punkter 
9. Opfølgning på drøftelsen på internatmødet i januar om arbejdet i en bestyrelse 
10. Forretningsorden for møder i Yngre Lægers bestyrelse 
11. Drøftelse af FADL’s bud på ”Fremtidens læger” 
12. Status for sundhedsreformen - orientering 
13. Status på arbejdet i Yngre Lægers vedtægtsarbejdsgruppe 
14. Status på Yngre Lægers handleplaner 
15. Orientering om status for særlig indsats for Yngre Lægers arbejdsmiljø 2019 
16. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
17. Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2018 
 
Kommunikationsområdet 
18. Status på kommunikation 
19. Kommunikationsmæssig opfølgning 

 



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2018 - 9368 / 1817417 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 

 

 

    

                                                                                                                            
    

 

2 
 

20. Eventuelt 

 

 

Ad pkt. 1: Valg af mødeleder  
Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 
 
 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 
 
 

Ad pkt. 3: Genudpegning af medlem til Uddannelsesudvalget 
Christine Kroer Nielsen har siddet som medlem af Uddannelsesudvalget for Region Nordjylland, men har nu 
skiftet region til Midtjylland; hun skal derfor genudpeges til sin plads i udvalget. 
 
Yngre Læger har modtaget indstilling fra formandskabet i Region Midtjylland, og formanden for udvalget 
bakker op om Christine Kroer Nielsens genudpegning. 
 
Indstillingen har været forelagt bestyrelsen til godkendelse på Lægedebatten, og da der ikke er indkommet 
nogle bemærkninger til genudpegningen, vil Christine Kroer Nielsen blive genudpeget som medlem af Uddan-
nelsesudvalget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 4: Genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 
Jan Svensson, der er medlem af Overenskomstudvalget skifter fra Region Nordjylland til Region Sjælland, og 
i den forbindelse har formanden for Overenskomstudvalget indstillet, at han skal genudpeges for en ny toårig 
periode pr. 20. marts 2019. 
 
Ole Møller Hansen (Region Nordjylland) skal ligeledes genudpeges pr. 20. marts til en ny toårig periode som 
medlem af Overenskomstudvalget.  
 
Formanden for udvalget bakker op om begge genudpegninger. 
 
Genudpegningerne har været forelagt bestyrelsen til godkendelse via Lægedebatten, og da der ingen be-
mærkninger har været hertil, vil begge blive indstillet til en ny toårig periode i Overenskomstudvalget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 5: Ændring i repræsentantskabet for Region Hovedstaden 
Region Hovedstaden har på sit møde den 27. februar 2019 indsuppleret en ny suppleant i repræsentantska-
bet på den plads, der er ledig, som følge af Thomas Ehlers overgang til Staten.  
 
Ændringen i repræsentantskabet er godkendt af Helga Schultz og Lars Mathiesen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Ad pkt. 6: Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 12. marts 2019 

Helga Schultz og Christina Frøslev-Friis fra LFB gav en orientering fra mødet i Lægeforeningens bestyrelse 
den 12. marts 2019, herunder blandt andet: 
 

• Lægemøde 2019  

• Oplæg om ledelse 

• Evaluering af Lægedebatten 

• Sundhedsreform 

• Lægeforeningens repræsentation regionalt 

• Forslag til revidering af Lægeforeningens vejledning om lægers deltagelse i tvangsudsendelser 
 
 

Ad pkt. 7: 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 Kim Agerholm Brogaard om blandt andet at han og Sofie har 
fået optaget abstracts til EAPH konference i Norge om blandt andet resultater fra YL’s AP-undersø-
gelse, Kim har endvidere præsenteret resultater fra en delrapporten Supervision og Uddannelse i Re-
gion Syd (der allerede har givet anledning til resultater i form af ændrede arbejdsprocesser) - Cæci-
lie har præsenteret disse resultater på et møde i Det Nationale Råd, et succesfuldt afholdt rekrutte-
rings-internat i samarbejde med Region Syd om lægedækning. Udvalgets handlingsplan om Trivsel er 
afsluttet, og der arbejdes med at der fra AP-udvalget anbefales et aften-kursus om Trivsel i Almen 
Praksis. Udvalget arbejder endvidere med udviklingen af et 12-mandsgruppe-tilbud om Kollegial su-
pervision. YLB skal dog godkende disse kurser. 
 

• Fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede Sofie Hjortø om blandt andet udsendelsen af en survey til be-
lysning af medlemmernes opfattelse og vurdering af arbejdsmiljøet. Det er planen, at de overord-
nede resultater fra undersøgelsen kan blive præsenteret på det kommende repræsentantskabsmøde 
den 8. april 2019. Derudover orienterede Sofie om et afholdt møde i udvalget, hvor der blandt andet 
blev arbejdet med ’afbrydelser’, den planlagte Arbejdsmiljøkonference den 10. september (Sofie 
opfordrede hele YLB til at deltage), udvalgets kommende Internatmøde, hvor blandt andet skal ar-
bejdes med resultaterne fra Arbejdsmiljø survey’en, afbrydelser og planlægningen af Arbejdsmiljø-
dagen. Sofie har deltaget i Overlægeforeningens Arbejdsmiljøudvalg, hvor der blandt andet blev 
drøftet ’afbrydelser’, ’burn-out’, og ’psykisk arbejdsmiljø’, og i et Partnerskabsmøde med input fra 
blandt andet Stress-panelet. Sofie oplyste endvidere, at Krifa er indtrådt i Partnerskabssamarbejdet 
 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget, idet udvalget ikke har mødtes siden sidt 
 

• Fra Uddannelsesudvalget orienterede Cæcilie Trier Sønderskov fra udvalget seneste møde, hvor der 
blandt andet blev arbejdet med den kommende UKYL-dag de 30. oktober.  
På det kommende møde skal udvalget arbejde med alternative muligheder i et uddannelsesforløb, 
kollegial supervision, supervisions-grupper for yngre læger. Cæcilie har endvidere deltaget i et møde 
i Det nationale Råd, hvor der blandt andet var Klinisk Basisuddannelse på agendaen, med oplæg af 
Troels Kodal, Mads Skipper og Sundhedsstyrelsen 
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• Intet nyt fra GYL  
 

Ad pkt. 8: Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
Fra Forhandlingsdelegationen orienterede Anders Krog Vistisen, Wendy Schou og Helga Schultz om aktuelle 
emner, herunder blandt andet: 

• Indledende overvejelser om OK21 

• Sundhedsreformens mulige implikationer på OK21 

• AC-samarbejdet 

• Indgået overenskomstforhandlinger med PLO 

• Indgået overenskomst med Kræftens Bekæmpelse 

• §22, stk. 5-sag på Holbæk Sygehus 

 
 
Ekstra pkt.:  Forhandlingsresultat med PLO – overenskomstfornyelser for praksisamanuenser 
fase 2 og 3 samt for vikarer i almen praksis 
Kim Agerholm Brogaard orienterede om, at der den 13. marts 2019 er indgået aftale med PLO om fornyelse 
af overenskomst for praksisamanuenser og overenskomst for vikarer i almen praksis – et arbejde, der blev 
påbegyndt efter afslutningen af OK18-forløbet på det offentlige område. Kim orienterede kort om indholdet 
i den indgåede aftale. 
 
Forhandlingsprotokollatet er for begge fornyelsers vedkommende betinget af godkendelse fra henholdsvis 
PLO's og Yngre Lægers bestyrelser.  
 
Endvidere skal fornyelsen vedrørende praksisamanuenser godkendes af RLTN, idet regionerne afholder ca. 
2/3 af lønudgiften til praksisamanuenserne. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte det samlede forhandlingsresultat. 
 
 

Ad pkt. 9: Opfølgning på drøftelsen på internatmødet i januar om arbejdet i en bestyrelse 
På bestyrelsens internatmøde den 8. januar 2019 var erhvervspsykolog Lisbeth Hold Lenskjold inviteret til at 
komme med et oplæg om arbejdet i bestyrelsen.  

 
Bestyrelsen drøftede det generelle arbejde i bestyrelsen, fordelingen af ansvar og opgaver, behovet for gen-
sidig orientering, samt bestyrelsens brug af sekretariatet.  
Endvidere aftaltes det, at sekretariater snarest får opdateret de eksisterende Beredskabspapirer. 
 
 

Ad pkt. 10: Forretningsorden for møder i Yngre Lægers bestyrelse 
Det har ved flere anledninger været nævnt, at der skulle ses på den aktuelle Forretningsorden for Yngre Læ-
gers bestyrelse. 
 
På baggrund af blandt andet tidligere drøftelser, den faktisk gældende adfærd, etc. har sekretariatet - med 
udgangspunkt i den aktuelle Forretningsorden fra 2007 - udarbejdet et udkast til en revideret Forretningsor-
den. 
 
Inden en endelig vedtagelse anbefales det, at lade advokat Jacob Goldschmidt læses udkastet igennem. 
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Bestyrelsen drøftede udkastet til en revideret Forretningsorden for møder i Yngre Lægers bestyrelse, og det 
aftales, at udkastet tilrettes i forhold til de faldne kommentarer – til efterfølgende godkendelse på Lægede-
batten. 
Endvidere blev det besluttet, at den godkendte Forretningsorden sendes med ud sammen med repræsen-
tantskabsmaterialet til orientering (under punktet om Vedtægtsændringer). 
  
 

Ad pkt. 11: Drøftelse af FADL's bud på "Fremtidens læger" 
FADL har i januar 2019 præsenteret deres seneste udspil i form af ”Fremtidens Læger”, der indeholder 
FADL’s bud på fremtidens lægeuddannelse, videreuddannelse og lægens rolle i samfundet. Papiret blev kort 
drøftet på det seneste bestyrelsesmøde og efterfølgende på Lægedebatten, hvor der var enighed om at 
drøfte emnet yderligere. 
 
Samarbejdet mellem FADL og Yngre Læger er stort og omfatter mange områder, hvor fælles indsatser forsø-
ges koordineret. FADL har ligeledes repræsentanter i de fleste af Yngre Lægers udvalg. Ligeledes mødes for-
mændene for Yngre Læger og FADL med jævne mellemrum for at drøfte både politiske og andre emner,  og 
som led i koordinering og kendskab til Yngre Lægers politik inviteres repræsentanter for FADL ligeledes til 
Yngre Lægers repræsentantskabsmøder. 
 
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt udspillet ”Fremtidens Læger” giver anledning til, at Yngre Læger skal tage 
nye initiativer i relation til samarbejdet med FADL, og det blev besluttet, at Helga Schultz melder tilbage til 
FADL. 
 
 

Ad pkt. 12: Status for sundhedsreformen - orientering 
Helga Schultz, Lars Mathiesen og Janne Vinderslev gav en orientering om status for sundhedsreformen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 13: Status på arbejdet i Yngre Lægers vedtægtsarbejdsgruppe 
På repræsentantskabsmødet i november 2018 indstillede  Yngre Lægers bestyrelse til repræsentantskabet, 
at foreningens vedtægter ændres på en række punkter.  
På mødet besluttede repræsentantskabet, at den nedsatte arbejdsgruppe til gennemgang af Yngre Lægers 
vedtægter frem til næste repræsentantskabsmøde skulle arbejde videre med de to sæt standardvedtægter 
til Yngre Lægerådene i regionerne og ved institutionerne, samt fortsætte drøftelserne omkring eventuelt 
behov for ændring af valgprocedure.  
 
Foreningens juridiske konsulent advokat Jacob Goldschmidt har på baggrund af repræsentantskabsmødet ud-
arbejdet et notat med sine anbefalinger til bestyrelsen til den videre håndtering af vedtægtsforslaget. 
 
På YLB-mødet den 10. januar 2019 behandlede bestyrelsen emnet og tilsluttede sig Jacob Goldschmidts, 
samt at arbejdsgruppen skulle samles igen alene med henblik på færdiggørelse af de 2 sæt standardvedtæg-
ter for henholdsvis Yngre Lægerådene ved regionerne og institutionerne. 
Arbejdsgruppen har nu færdiggjort de 2 sæt standardvedtægter.  
Udkast til Forretningsorden i Yngre Læger vedlægges til dette punkt til repræsentantskabsmødet 
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Bestyrelsen godkendte de to sæt standardvedtægter og gennemgik de øvrige afstemningstemaer, der frem-
sættes til vedtagelse på repræsentantskabsmødet den 8. april 2019. 
 
 

Ad pkt. 14: Status på Yngre Lægers handleplaner 
På baggrund af arbejdet med punktet Yngre Lægers DNA & visioner på efterårets repræsentantskabsmøde 
fremkom en række nye indsatsområder. 
Sekretariatet vil sammen med udvalgsformændene gennemgå de eksisterende handleplaner for at vurdere, 
hvorvidt disse nye indsatser giver anledning til revision handleplanerne. 
 
De reviderede handleplaner vil blive fremlagt på YLB-mødet den 15. maj 2019. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 15: Orientering om status for særlig indsats for Yngre Lægers arbejdsmiljø 2019 
På repræsentantskabsmødet den 27. - 28. november 2018 besluttede et enigt repræsentantskab at imøde-
komme bestyrelsens ønske om en særlig indsats vedrørende Yngre Lægers arbejdsmiljø i 2019. 
 
På bestyrelsesmøde den 6. februar besluttede bestyrelsen, at de overordnede formål med projektet, nemlig 
at øge bevidstheden omkring yngre lægers arbejdsmiljø(-udfordringer), herunder skabe synlighed og debat 
om Yngre Lægers aktiviteter på området. Projektet skal endvidere skærpe målgruppernes viden på området 
og sætte dem i stand til at agere på udfordringerne Herudover er det et mål, at projektet kan bidrage til 
forberedelsen af OK21, bl.a. i relation til § 22,5. 
De primære målgrupper er for projektet er Yngre Lægers medlemmer, herunder skal Yngre lægers tillidsre-
præsentanter samt FTR og arbejdsmiljørepræsentanter have særlig fokus. 
 
Projektets tematiske fokus er: 

• Ensomhed  

• Travlhed  

• Afbrydelser 

• Supervision (ledelse) 
 

Klaus Matthiesen gav en opdateret status for Yngre Lægers arbejdsmiljøprojekt i 2019, herunder udsendelse 
af en spørgeskemaundersøgelse til alle Yngre Lægers medlemmer den 18. marts 2019. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 16: Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
Bestyrelsen drøftede afviklingen af repræsentantskabsmødet. 
 
 

Ad pkt. 17: Godkendelse og underskrivelse af Yngre Lægers årsregnskab 2018 
Lars Mathiesen gennemgik Yngre Lægers årsregnskab for 2018. Bestyrelsens bemærkninger hertil blev drøf-
tet. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet, revisionsprotokollatet samt regnskabserklæringen. 
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Ad pkt. 18: Status på kommunikation 
Bestyrelsen gennemgik kort kommunikationsområdet for perioden 29. januar – 10. marts 2019, og her er det 
blandt andet i forbindelse med følgende emner, at Yngre Læger har været i medierne: 

• Udenlandske læger 

• Sundhedsreform 

• Femårsregel 

• Akutklinikker 

• Lægemangel 

• Prioritering 

• Sundhedsplatform 

• OUH-erstatning 

• Arbejdsmiljø 
 

Til medlemmerne 

• Yl.dk 
o Ny vejledning fra Arbejdstilsynet: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger 
o Fertilitetsbehandling og fri med løn 
o Restferie 
o ”Vi skal ikke tvinge læger i almen praksis”. Fælles debatindlæg med PLO 
o ”I sidste ende handler reformen om lighed i sundhed, og det kan ikke overlades til et regne-

ark” 
o Sygehussamarbejdets debatindlæg i Jyllands-Posten om sundhedsreformen 
o Forlig: OUH betaler bod på 280.000 kr. og beklager. 
o Hvis medierne vil snakke med dig om sundhedsreformen. Gode råd til dig. 

• Nyhedsbreve 
o Yngre Læge-nyt: 

▪ Regionernes femårsregel for speciallæger 
o TR-nyt: 

▪ TR-dag, FTR-træf, TR-internat i staten, seneste nyt om regionernes regler for speci-
allæger, gratis ekspertrådgivning og inspiration til et bedre arbejdsmiljø, MSU ned-
lagt 

  
 

Ad pkt. 19: Kommunikationsmæssig opfølgning 
Ved afslutning af bestyrelsesmøderne drøftes det, om der er behov for kommunikative tiltag i forbindelse 
med møderne. På baggrund af det nærværende møde vil der ikke være behov for yderligere kommunikation. 
 
 

Ad pkt. 20: Eventuelt 
• Helga Schultz orienterede om: 

o at FADL har efterspurgt YLB’s deltagelse i en planlagt demonstration om manglende refusion 
af transportudgifter den 29. marts. Cæcilie Trier Sønderskov og eventuelt Helga Schultz del-
tager 

o den afholdte temadag for udenlandsk uddannede læger den 2. marts, og at der vil blive ar-
bejdet videre med at undersøge, hvad og hvordan, der skal arbejdes videre med opfølgning 
op på denne gruppe. 

o Udfordringer med Tolke-gebyr 
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• Cæcilie Trier Sønderskov fortalte, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe til planlægningen af Yngre 
Lægers deltagelse i Copenhagen Pride 

• Christina Frøslev-Friis orienterede om den manglende anerkendelse af en regional FTR i Region Syd. 
Dagens Medicin vil skrive om udfordringen 

 
 
 

  

 


