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Referat af møde i Speciallægeudvalget den 19. april 2022 i Domus Medica 

Deltagere: Christina Neergaard Pedersen, Wendy Schou (virtuelt), Helene Westring Hvidman, Ina 
Houmann Jensen (virtuelt), Lasse Mosegaard Schmidt (kom senere), Nanna Cassandra Læssøe, 
Rikke Ersgaard, Thea Otto Mattsson (virtuelt), Martin Ruben Skou Jørgensen (virtuelt, forlod mø-
det tidligere) 

Afbud: Line Markdanner Lindgren, Tue Kruse Rasmussen, Niels Juhl (FAS-observatør) 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 Mødeledelse  
Christina Neergaard Pedersen bød velkommen til det første møde i speciallægeudvalget og blev 
udpeget som mødeleder. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 Speciallægeudvalgets opgave og kompetence. 
Udvalget gennemførte en præsentationsrunde og tog udvalgets opgaver og mandat jf. kommisso-
riet til efterretning. 
 
Speciallægeudvalget drøftede den fremtidige opgave i udvalget, og der var enighed om, at det 
er godt udvalget, er blevet nedsat, så der kan komme ekstra fokus på, hvad Yngre Læger kan 
gøre for at blive en endnu bedre fagforening også for speciallæger. 
 
Med udgangspunkt i et oplæg om, hvad vi allerede i dag ved om afdelings- og speciallæger havde 
udvalget en første drøftelse af udfordringer og muligheder i relation til speciallæger. Udvalget 
havde desuden mange konkrete forslag til, hvor der kan overvejes iværksat nye tiltag, hvilket 
naturligvis skal samtænkes med allerede igangsatte aktiviteter. Det er samtidig vigtigt at få 
mere viden om, hvad det mere præcist er, speciallægerne efterspørger. Det blev i den forbin-
delse aftalt, at oplæg til en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som skal gennemføres med 
udgangspunkt i de 3 verserende indsatser (afdelingslægeprojektet, de 10 videreuddannelsesdage 
og ”bestil en samtale”), forelægges Speciallægeudvalget for bemærkninger inden undersøgelsen 
sættes i værk. 
 
På kommende møder arbejdes der videre med at konkretisere input til udvalgets videre arbejde 
med indsatser for fokusområder.   
 
Ad dagsordenens pkt. 3 Mødedatoer for Speciallægeudvalget 2022 
Der planlægges efter et virtuelt møde den 12. maj 19.00 – 21.00. Tidspunktet sendes i høring i 
udvalget, så de, der ikke var til stede på mødet, også har mulighed for at tilkendegive, hvorvidt 
tidspunktet kan passes ind i deres kalendere. 
 
Øvrige møder bliver som følger: 

- 25. april 2022 kl. 19.00 -20.00 (virtuelt – Yngre Læger i fremtiden) 
- 14. juni 2022 kl. 10.00 – 16.00 (fysisk) 
- 6. – 7.  september 2022 (der skal findes et sted og tidspunkt fastlægges) 
- 15. november 2022 kl. 17.00 – 20.00 (virtuelt)  
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Der var enighed om, at mødeplan for 2023 søges fastlagt på septembermødet. 
 
Speciallægeudvalget tog informationen om mødegodtgørelse til efterretning. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4 Speciallægeudvalgets faste opgaver 
 
Ad a) Årligt medlemsarrangement for alle nye speciallæger 
Speciallægeudvalget påpegede, at det er vigtigt, et årligt medlemsarrangement ikke står alene, 
således at der også sættes fokus på indsatser målrettet mere erfarne speciallæger. 
 
Det årlige medlemsarrangement bør være lokale arrangementer, være virtuelt og gerne som af-
tensarrangementer. Indholdet skal være relevant og målrettet speciallæger, og det er vigtigt, at 
det gøres helt tydeligt, hvad Yngre Læger kan gøre for speciallægerne. 
 
Sekretariatet arbejder videre med rammesætning af en målsætning med det årlige medlemsar-
rangement på baggrund af de faldne bemærkninger. Revideret oplæg sendes i skriftlig høring i 
udvalget via ”Lægedebatten”. 
 
Ad b) Organisatorisk relevant større til speciallæge TR/FTR 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
Ad c) Organisatorisk relevant støtte til speciallægenetværk såvel lokalt, regionalt og nati-
onalt 
På baggrund af et oplæg om Yngre Lægers erfaringer med netværk havde udvalget en første 
drøftelse af udfordringer og muligheder omkring netværk særligt møntet på speciallæger. Der 
var bred enighed om, at der er behov for mere viden om, hvad speciallægerne efterspørger, men 
at dette ikke skal lægge hindringer i vejen for at sende prøveballoner op på velforberedte te-
maer, som der er en klar forventning om, at der vil være efterspørgsel på. Det forventes at være 
vigtigt, at der kommer en pallette af tilbud både i forhold til konkrete temaer og fx supervision. 
 
Der arbejdes videre med konkretisering af en indsats på kommende møder. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5 Kommunikation og det videre arbejde 
Bestyrelsen bliver orienteret om det første møde i Speciallægeudvalget. Der vil i orienteringen 
blive lagt vægt på, at vi skal være varsomme med at komme med løsninger, før vi ved mere om, 
hvad speciallægerne gerne vil have. Det forventes, at vi er henne over juni, før der vil være no-
get mere konkret i forhold til handleplaner. 
 
Der orienteres om det første møde i Speciallægeudvalget på de sociale medier. 


