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Referat af  YL - Overenskomstudvalgsmøde - 04-10-2021 i Domus Medica 

 

 

Deltagere (fysisk): Wendy Sophie Schou, Ole Boye Fjord Terkelsen, Thomas Svare Ehlers 

og Sanne Marie Thysen. 

Deltagere (virtuelt): Christina Neegaard Pedersen, David Füchtbauer, Jesper Foss, Lasse 

Mosegaard Schmidt, Ole Møller Hansen, Tue Kruse Rasmussen, Vinni Faber Rasmussen. 

Afbud: Andrea Maier, Naima Elsayed, Niwar Faisal Mohamad 

Manglende svar: Lasse Wedege Penning 

Sekretariatet: Sofie Møller Barkholt 

 
Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af Overenskomstudvalgsmøde den 2. september 2021 

3. Status for afdelingslægeprojektet v/Wendy 

4. Handleplan - Lægeløn.dk v/ Sanne Marie Thysen 

5. Akutafdelingerne – udvalgets samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget v/Christina 

Neergaard Pedersen 

6. Opsamling på FTR 2-dages træffet den 14. til 15. september 2021 v/ Wendy Schou 

7. TR-dagen den 12. oktober 2021 v/ Wendy Schou 

8. Runde fra regionerne 

9. Evt. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt.  
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra den 2. september 2021 
 
Godkendt. 
 
 
Ad 3) Status for afdelingslægeprojektet v/ Wendy Schou 



Der har været kick-off webinar om afdelingslægeprojektet, herunder en status på 
projektet fra de 5 regioner. Det var et webinar, hvor både arbejdsgiver og YL var 
repræsenteret. 
 
De fleste regioner er kommet godt fra start, og der er fundet regionale repræsentanter i 
regionerne. De fleste regioner har haft de indledende møder, men der er fortsat nogle 
fundamentale ting, der mangler afklaring på, fx hvor projekterne skal godkendes på 
Danske Regioners side af bordet. YL tænker at denne godkendelse skal foregå via vores 
regionale FTR, i tæt samarbejde med torvholderne og FH centralt. Vi afventer dog 
fortsat Danske Regioners udmelding om hvor de tænker de vil godkende tingene fra.   
 
Webinaret var ren præsentation, og der var ingen interaktion. Planen videre herfra, er, 
at YL skal mødes med de regionale formænd en gang månedligt. Torvholderne mødes 
med Yngre Lægers sekretariat en gang ugentligt. Hensigten er at drøfte status samt 
strategi for afdelingslægeprojektet. 
Webinaret bar præg af at Yngre Læger har rigtig mange forskellige foreslag til projekter, 
og at regionerne fortsat er i idé fasen.  
 
Der blev orienteret om, at Region H har afholdt gode og konstruktive dialogmøder vedr. 
projektet. Region H og YL Hovedstaden havde håbet, at webinaret havde givet anledning 
til inspiration, men dette ønske blev ikke indfriet.  
Der var i udvalget herefter en drøftelse af selve projektet, og hvad vi i Yngre Læger 
ønsker at opnå med det. 
 
 
Ad 4) Handleplan – Lægeløn.dk v/ Sanne Marie Thysen 
 
Der er kommet tilbagemelding fra én afdeling, hvor tilbagemeldingen desværre var, at 
systemet er for kompliceret, og der mangler en vejledning til systemet.  
 
Generelt er der ikke kommet tilbagemeldinger fra de tilmeldte afdelinger, hvilket 
indikerer, at der hverken er behov eller efterspørgsel på, at YL tilbyder systemet til 
medlemmerne.  
 
Det blev indstillet, at GYL overtager handleplanen, såfremt det har interesse. Hvis det 
ikke har interesse, meldes det til lægeløn.dk, at der ikke er interesse for investering i 
projektet. Ligeledes lukkes handleplanen i Overenskomstudvalget. Wendy Schou vil 
inden næste møde i Overenskomstudvalget rette henvendelse til GYL.  
 
 
 
Ad 5) Akutafdelingerne – udvalgets samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget v/ 
Christina Neergaard Pedersen 
 
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Overenskomstudvalget, 
Arbejdsmiljøudvalget og Uddannelsesudvalget. Arbejdsgruppen får til opgave at 
kvalificere indholdet af en Task Force, som oprettes og som kan rekvireres af 
akutmodtagelserne efter behov.   



 
Formålet med Task Forcen er dels at forbedre arbejdsmiljøet på udvalgte 
akutmodtagelser og dels at bidrage til, at medlemmer der er ansat ved akutafdelinger 
øger deres kendskab til hhv. arbejdsmiljøbestemmelserne og arbejdstidsbestemmelserne 
i overenskomsten og lovgivningen. 
 
Task Forcen afholder møde i november 2021, og der vil blive givet en detaljeret 
tilbagemelding vedrørende, hvordan projektet iværksættes samt hvad projektet præcist 
indeholder i primo 2022 til Overenskomstudvalget. 
 
 
Ad 6) Opsamling på FTR 2-dages træffet den 14. til 15. september 2021 v/ Wendy 
Schou 
 
FTR træffet forløb godt. Der var stor spredning i FTR-anciennitet, og derfor var der en 
god og konstruktiv dialog ved træffet. De emner, der var på dagsorden var velvalgte.  
Der blev til mødet efterlyst mere tid til drøftelse af konkrete problemstillinger.  
 
Der blev stillet forslag om, at Overenskomstudvalget forud for næste træf har en 
workshop vedr. vilkår, arbejdstid etc., så fællestillidsrepræsentanterne får 
viden/værktøjer, som kan anvendes i varetagelsen af hvervet.  
 
På FTR-træffet blev det besluttet, at FTR-træffet fremadrettet bliver til et to dagstræf i 
foråret og én dag i efteråret. I foråret 2022 er FTR-træffet planlagt til afholdelse den 4. 
til 5. maj 2022.  
 
Ad 7) TR-dagen den 12. oktober 2021 i DGI-byen v/ Wendy Schou 
 
Orientering om, at Overenskomstudvalgets medlemmer er inviteret til dagen. 
 
Ad 8) Runde fra regionerne og staten 
 
Region Hovedstaden – Sygeplejestrejken har medført pukkelafvikling, og en ny FEA-
aftale er fortsat ikke faldet på plads i forlængelse heraf. Der er uenighed mellem YL og 
Region H om, hvad aflønningen skal være.  
 
YL har en særlig opmærksomhed på de ekstra stillinger på obstetrisk afdeling, som 
opslås på hhv. Hvidovre og Herlev, da der er risiko for, at lægen skal udføre 
jordemoderarbejde. Derfor er der et særligt fokus på funktionsbeskrivelserne.  
 
Generelt mangler der sygeplejersker (fx 125 sygeplejersker i psykiatrien, i Herlev 
nedlægges 82 stillinger hvor en del er vakante sygeplejersker stillinger).  
 
På Bispebjerg er der rejst forslag om en fælles UKYL. Generelt vil Bispebjerg gerne gå 
forrest mht. uddannelsesmiljøet, men hvad der ligger i funktionen etc. vides ikke endnu. 
 
Der er en generel udfordring mht. akutafdelingerne. 
 



Der er udfordringer mht. overtrædelse af § 17, stk. 1 i forbindelse med COVID-19-
arbejdet. Ønske om, at sagen rejses centralt.  
 
Inspektorbesøg bliver ikke gennemført, hvorfor der også er et ønske om, at sagen rejses 
centralt.  
 
Region Sjælland – Centralt er der rejst sag vedr. § 22, stk. 5 på akutafdelingen ved 
Slagelse Sygehus.  
 
Region Syddanmark – Udbetaling af rådighedstimer på OUH, hvor der er udført en 
grundig gennemgang, som har medført, at rådighed udbetales fremfor timerne indgår i 
normtimetallet.  
 
Planlagt overarbejde er kompliceret at holde øje med, og der har eksempelvis været en 
markant mængde overarbejde ved få afdelinger på OUH. Der er dialog mellem 
sygehusledelsen og fællestillidsrepræsentanterne. 
 
COVID-19-FEA aftalen er udløbet. Formentlig medfører dette, at der skal indgås lokale 
FEA-aftaler på afdelingerne/sygehusene, således at der ikke længere er en regional FEA-
aftale.  
 
Akutmodtagelsen i OUH arbejder de ortopædkirurgiske forvagter i 3-skift fremfor 2-skift. 
Der er en undersøgelse i gang vedrørende denne form for holddrift, da det umiddelbart 
medfører en del komplikationer i forhold til overholdelse af arbejdstidsbestemmelserne 
(fx vagthyppighed).  
 
Region Midtjylland – Der har været afholdt de årlige lokallønsforhandlinger, som er 
gået godt, da YL har været forberedte. Der var en oplevelse af, at arbejdsgiversiden 
mødte uforberedte op, hvilket medførte en fordel for YL i forhandlingerne. Derfor er der 
tilført flere midler til YL end hidtil.  
 
Region Nordjylland – Der er blevet indsat en fælles UKYL, men der ingen erfaring med 
funktionen/hvervet endnu.  
 
Der mangler sygeplejersker, som har ført til en drøftelse med ledelsen af, hvad 
definitionen er på lægeligt arbejde. Dette i lyset af, at læger bliver sat til at løse ikke 
lægefagligt arbejde.  
 
Staten – Der er et arbejde i gang mht. udligning af lønniveauet til den regionale sektor.  
 
Der er dialog med ledelsen omkring den arbejdsbyrde, der har eksisteret i staten meget 
længe nu. Der er en forventning om lønkompensation for byrden, men dette er dog ikke 
aftalt endnu. Der er netop udvekslet krav mellem parterne til de årlige 
lokallønsforhandlinger.  
 
 
Ad 9) Evt.  
 



Overenskomstudvalgsmøder – Fra årsskiftet vil mødestrukturen i Overenskomstudvalget 
være således, at dagsmøderne afvikles med fysisk fremmøde, uden mulighed for virtuel 
opkobling og aftenmøderne afvikles virtuelt. Aftenmøderne den 16. marts 2022 og den 
21. april 2022 holdes kl. 18.30 til 21 virtuelt. 
 
Der vil blive evalueret på mødestrukturen inden sommerferien 2022. 
 
Møderække første halvår 2022 – ser således ud: 
 

• Torsdag den 27. januar 2022, kl. 12 – 18 (med efterfølgende middag på 
restaurant) 

• Onsdag den 16. marts 2022, kl. 18.30 – 21 (virtuelt) 

• Torsdag den 21. april 2022, kl. 18.30 – 21 (virtuelt) 

• Torsdag den 9. juni 2022, kl. 12 – 18 (med efterfølgende middag på restaurant) 
 
 


