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Referat Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 1. december 2020 i Domus Medica 

 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Sophie Schou, Jesper Brink Svendsen, Cæ-

cilie Trier Sønderskov, Christina Neergaard Pedersen (til og med punkt 10), Jonas Olsen, Sara 

Radl og Søren Niemi Helsø. 

 

Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Bo Rahbek, Klaus Matthiesen, Anne Mejer og Pia 

Eriksen Ahlers. 

 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering i bestyrelsen 

2. Valg af mødeleder  

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

4. Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris  

5. Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

6. Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget (NB! Opdateret) 

7. Godkendelse af overenskomst med PLA for ansatte speciallæger 

8. Forslag til vedtægtsændring i Lægeforeningen  

9. Samarbejde mellem YLB og YLR-F, mål for 2021? 

10. Mulig fusion – YL og OL/FAS – status i YL efter repræsentantskabsmødet  

11. OK 21 – hvor står Yngre Læger efter repræsentantskabsmødet  

12. Beslutning om arbejdsskadesag skal indbringes for domstolene  

13. Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 11. – 12. januar 2020  

14. KBU-undersøgelsen, december 2020 

15. Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. – 25. november 2020  

16. Status på revision af den lægelige videreuddannelse  

17. Orientering om dagsordenspunkter fra LFB-mødet den 3. december 2020 

18. Orientering fra udvalg 

19. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

20. Informationer til og fra de regionale formandskaber 

21. Status på kommunikation  

22. Kommunikationsmæssig opfølgning 

Eventuelt 
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Pkt. 1 Konstituering i bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerede sig. 

 

 

Pkt. 2 Valg af mødeleder  

Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 

 

 

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

 

Pkt. 4 Indstilling af kandidat til Lægeforeningens ærespris 

Sekretariatet havde ved fristens udløb ikke modtaget nogen forslag til indstilling af kandidater 

til Lægeforeningens ærespris 2021. 

Lægeforeningen vil derfor blive orienteret om, at Yngre Læger ikke har nogen kandidater at ind-

stille til prisen. 

 

 

Pkt. 5 Indstilling af medlem til Arbejdsmiljøudvalget 

Sekretariatet har fra Region Sjælland modtaget en indstilling af Simon Jespersen som nyt med-

lem til Arbejdsmiljøudvalget. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der er ikke indkommet be-

mærkninger til indstillingen, indgår Simon Jespersen som nyt medlem af Arbejdsmiljøudvalget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 6 Indstilling og genudpegning af medlemmer til Overenskomstudvalget 

YLRH indstiller Lasse M. Schmidt som nyt medlem af Overenskomstudvalget i stedet for Mads 

Holm Møller, der er faldet for funktionstiden. 

 

Indstillingen af Lasse M. Schmidt har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og da der 

ikke er indkommet bemærkninger til indstillingen, indgår Lasse M. Schmidt som nyt medlem af 

Overenskomstudvalget. 

 

Endvidere skal Tue Kruse Rasmussen (Region Midtjylland) genudpeges for en ny toårig periode 

pr. den 7. december 2020. Overenskomstudvalgets formand bakker op om genudpegningen. 
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Sekretariatet har efter dagsordenens udsendelse den 26. november 2020 modtaget en indstilling 

fra Region Sjælland, der indstiller Naima Elsayed som nyt medlem, efter Julie Vinkel Clausen er 

faldet for funktionstiden. Bestyrelsen godkendte indstillingen og Naima vil også indgå som nyt 

medlem af udvalget. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Pkt. 7 Godkendelse af overenskomst med PLA for ansatte speciallæger 

AP-forhandlingsdelegationen har den 17. november 2020 indgået en forhandlingsaftale med PLA 

om en overenskomst for ansatte speciallæger i almen praksis. Wendy Sophie Schou gennemgik 

kort hovedtrækkene i aftalen. 

PLA's repræsentantskab har på deres repræsentantskabsmøde den 21. november 2021 godkendt 

overenskomsten. Ifølge Yngre Lægers vedtægter (§ 12, stk. 5) er det bestyrelsen, der godkender 

"andre overenskomster", der omfatter højst 5% af foreningens medlemmer. 

 

Overenskomsten har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, der har godkendt overens-

komsten med PLA for ansatte speciallæger. 

 

 

Pkt. 8 Forslag til vedtægtsændring i Lægeforeningen 

Yngre Lægers bestyrelse drøftede på sit møde den 10. november 2020, hvorvidt man ønskede at 

stille forslag til vedtægtsændringer i Lægeforeningen. Såfremt der ønskes en kønsneutral formu-

lering af Lægeforeningens vedtægter, vil det følge normal praksis for vedtægtsændringer i Læ-

geforeningen at varsle ændringen ved Lægemødet i 2021 til vedtagelse ved Lægemødet i 2022.  

 

På mødet den 10. november 2020 bad bestyrelsen sekretariatet udarbejde et forslag til en køns-

neutral formulering af vedtægterne (en kønsneutral formulering betyder, at kønsspecifikke ord 

ændres til kønsneutrale ord, f.eks. at formand ændres til ’forperson’, osv.). 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget, og besluttede at indstille følgende beslutningsforslag: 

”Repræsentantskabet pålægger bestyrelsen til næste Lægemøde at fremlægge et forslag til 

kønsneutral formulering af vedtægterne.” 

 

Det drøftedes kort, hvorvidt samme ændringsforslag skulle stilles i relation til egne vedtægter – 

men det besluttedes at afvente drøftelsen på Lægemødet. 

Det bør bemærkes, at med flytningen af Lægemødet til juni 2021 vil fristen for indlevering af 

ændringsforslag blive ændret til et senere tidspunkt. 

 

 

Pkt. 9 Samarbejde mellem YLB og YLR-F, mål for 2021? 
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Janne Vinderslev gav en status på det arbejde, der er igangsat for at styrke det politiske arbej-

det mellem det centrale og det regionale.   

Yngre Lægers bestyrelse har det seneste år arbejdet målrettet med at styrke den politiske koor-

dinering og samarbejdet med de regionale formænd og formandskaber. Der er allerede taget en 

række konkrete skridt til at styrke og forbedre samarbejdet, eksempelvis: 

• Indførelse af faste jævnlige møder mellem YLB- formand/-næstformænd og regionale for-

mænd   

• Ændring af de halvårlige faste møder mellem YLB og de regionale formandskaber til politisk 

strategiske drøftelser 

• Styrkelse og intensivering af YLB-kontaktpersonernes rolle som brobygger og formidler 

• Afvikling af et ekstra møde i 2020 - fælles faglig dag den 1. oktober med fokus på samarbej-

det og strategisk vigtige sager  

 

Både bestyrelsens og de regionale formandskabers evaluering af den fælles faglige dag den 1. 

oktober har været positiv.  

 

I 2021 er der endvidere planlagt en række møder, hvor både YLB og YLR-F deltager  og hvor te-

maet primært er den mulige fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS.  

 

Af øvrige relevante politiske strategiske temaer, der udover eventuel fusion kan peges på er 

bl.a. speciallægekommission, lægedækning i bl.a. almen praksis, stillingsstruktur/karriereveje, 

evt. SP mv.   

 

Bestyrelsen drøftede og besluttede sine øvrige mål for samarbejdet i 2021 på baggrund af det 

styrkede samarbejde med YLR-F det seneste år, og besluttede blandt andet, at forårs-mødet 

suppleres med et heldagsmøde (forud for repræsentantskabsmødet den 10/6-2020), samt fortsat 

at inddrage YLR-F kredsen mere i det konkrete arbejde med at knytte tættere bånd mellem YLB 

og YLR-F. 

 

 

Pkt. 10 Mulig fusion – YL og OL/FAS - status i YL efter repræsentantskabsmødet  

Igennem sensommeren og efteråret 2020 er der gennemført en række drøftelser på YLR-mø-

derne og møderne i staten samt på fælles medlemsmøder med Overlægeforeningen om mulige 

fordele og bekymringer ved en eventuel fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforenin-

gen/FAS.  

 

I de regionale drøftelser er der endvidere givet input til temaer vedrørende en eventuel fusion 

til drøftelse på det afholdte repræsentantskabsmøde i november. Her blev der i arbejdsgrupper 

drøftet input vedrørende politisk struktur, TR, MED, Overenskomst, betydning for Lægeforenin-

gen mv.  
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I den efterfølgende plenumdebat blev der diskuteret såvel for og imod en eventuel fusion, lige-

som der blev drøftet forskellige oplevelser af den foreløbige proces i Yngre Læger om emnet 

samt ønsker og input til det videre arbejde med at forberede et egentligt beslutningsgrundlag til 

repræsentantskabets møde i forsommeren 2021.  

  

Bestyrelsen drøftede, på baggrund af repræsentantskabsmødet status på arbejdet vedrørende en 

eventuel fusion, og hvordan der i bestyrelsen arbejdes videre med at undersøge muligheden for 

en eventuel fusion frem mod repræsentantskabsmødet den 10. juni 2021. 

 

 

Pkt. 11 OK 21 – hvor står Yngre Læger efter repræsentantskabsmødet   

På et netop afholdte repræsentantskabsmøde blev OK 21 drøftet. Specielt drøftelserne af mulig 

stillingsstruktur og en eventuel ny speciallægefigur fyldte. 

 

Sekretariatet er i gang med indledende sonderinger, ligesom Helga Schultz og Lisbeth Lintz fre-

dag den 27. november mødtes med Danske Regioner for at drøfte perspektiverne for OK 21 poli-

tisk. Der blev orienteret fra dette møder på bestyrelsesmødet.  

Bestyrelsen drøftede repræsentantskabsmødets debat om OK 21 og stillingsstruktur.  

 

 

Pkt. 12 Beslutning om arbejdsskadesag skal indbringes for domstolene 
På bestyrelsesmødet den 20. oktober 2020 traf bestyrelsen beslutning om at afholde udgifterne 

til at søge fri proces i en arbejdsskadesag, der indbringes for domstolene. Opnås fri proces ikke, 

blev det besluttet, at Yngre Læger ikke dækker yderligere udgifter forbundet med retssagen.  

 

Advokaten har pr. november 2020 indstillet sagen at videreføres, og på baggrund heraf beslut-

tede bestyrelsen at Yngre Læger dækker omkostninger til advokatens arbejde med ansøgning om 

fri proces.  

 

 

Pkt. 13 Forberedelse af Yngre Lægers bestyrelsesinternat den 11. - 12. januar 2021 

Bestyrelsen drøftede afvikling af indhold for det kommende bestyrelsesinternat, hvor den 11. ja-

nuar 2021 afholdes YLB-møde, og den 12. januar vil være dedikeret til drøftelse af eventuel fu-

sion.  

Den 12, januar vil både de regionale Yngre Lægerådsformandskaber, Overlægeforeningen og ROR 

(de Regionale Overlægeråd) deltage, og det vil være Styregruppen for eventuel fusion, der være 

ansvarlige for programmet den 12. januar. 

 

 

Pkt. 14 KBU-undersøgelse, december 2020. 
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Gruppen af Yngste Læger (GYL) har i forlængelse af den aktuelle Corona-situation tilføjet nye 

spørgsmål i KBU-undersøgelsen, så den er aktuel i forhold til den start og hverdag, som KBU’erne 

har oplevet i foråret 2020. 

 

KBU-undersøgelsen er central for, at GYL kan vurdere, hvordan de skal prioritere konkrete akti-

viteter. 

Bestyrelsen godkendte – med enkelte korrektioner - den tilrettede version af KBU-undersøgelsen. 

 

 

Pkt. 15  Evaluering af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24. - 25.  november 

2020 

Med afsæt i det overståede repræsentantskabsmøde - og den gennemførte evaluering blandt re-

præsentanterne - evaluerede bestyrelsen forberedelsen og afviklingen af mødet. 

På baggrund heraf blev det blandt andet besluttet at fortsætte forberedelse og afvikling af mø-

det efter samme model fremadrettet, samt at der i Yngre Læger-regi vil blive arbejdet videre 

med sexisme. 

 

 

Pkt. 16 Status på revision af den lægelige videreuddannelse 

Uddannelsesudvalgets formand, Cæcilie Trier Sønderskov, gav en mundtlig status på revision af 

den lægelige videreuddannelse, og oplyste blandt andet at en del af de planlagte møder enten 

er aflyste eller udskudt til 2021. Der er afholdt indledende møder i arbejdsgrupperne 1 og 2.  

 

 

Pkt. 17 Orientering om dagsordenspunkter fra LFB-mødet den 3. december 2020 

Medlemmer af LFB orienterede om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 3. december 2020, 

herunder blandt andet: 

• Kandidatgaver til to årgange hvis fest er aflyst på grund af Coronasmitterisikoen 

• Lægeforeningens linje i forhold til lukkede lægegrupper på sociale medier 

• Status for arbejdet i Demokratiudvalget 

 

 

Pkt. 18 Orientering fra udvalg 

Hver udvalgsformand gav en kort status fra det enkelte udvalg: 

 

• Sara Radl fortalte, at den afgående formand for Almen Praksisudvalget Kim Agerholm Bro-

gaard, havde afsluttet størstedelen af udvalgets handleplaner, og at udvalget således er klar 

til at påbegynde nye handleplaner 

 

• Christina Neergaard-Pedersen fra Arbejdsmiljøudvalget orienterede om muligheden for 

blandt at bruge Yngre Lægers samarbejde ’Sammen om mental sundhed’ og efterlyste idéer 
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hertil. Derudover oplyste Jonas Olsen, at udvalget arbejder videre Vold og trusler 

 

• Intet nyt fra Overenskomstudvalget  

 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  

 

• Cæcilie Trier Sønderskov Jonas Olsen orienterede fra det seneste GYL-møde, hvor der var 

planlægning af repræsentantskabsmødet, og fremadrettet vil udvalget arbejde videre med 

blandt andet Supervision 

 

 

Pkt. 19 Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 

Intet nyt, idet emnet var behandlet under OK21 punktet 

 

 

Pkt. 20 Informationer til og fra de regionale formandskaber 

De regionale kontaktpersonen videreformidlede relevant information mellem bestyrelsen og de 

regionale Yngre Lægerådsformandskaber. 

 

o Region Nordjylland 

- ny YLB-kontaktperson 

 

o Region Midtjylland 

- quick- test af sundhedspersonalet i Randers 

- praksisplan i høring 

 

o Region Hovedstaden 

- YLR-H møde i næste uge, hvor blandt andet beredskabsplaner, Fem-års-reglen og opfølg-

ning på repræsentantskabsmødet er på dagsordenen 

 

 

Pkt. 21 Status på kommunikation 

De vigtigste emner fra Yngre Lægers kommunikation fra den 4. november -  26. november 2020. 

 

• I den eksterne presse har Yngre Læger været i pressen i relation til: 

o Overenskomst 

o Corona 

o Tjenestepligt 

o Arbejdsmiljø 

o Genvalg af Helga Schultz 
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• Yl.dk 

o Året der gik, og året der kommer.  

o Formandens mundtlige beretning  

o Ny overenskomst for yngre læger i almen praksis.  

o Ny aftale kan sikre flere læger i almen praksis.  

o Årets gang i Yngre Læger.  

o Bestyrelsens skriftlige beretning 

 

• Nyhedsbrev 

o TR-nyt 

▪ Evt. fusion og din rolle som TR. 

 

 

Pkt. 22 Kommunikationsmæssig opfølgning 

På baggrund af nærværende bestyrelsesmøde vil der kommunikationsmæssigt blive fulgt op om-

kring konstitueringen i YLB. 

 

 

Eventuelt 

o Flyttede YLB møder som følge af flyttet repræsentantskabsmøde til den 10. juni 2021  

o Afholdelse af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen i Læ-

gernes Pension 

o Helga Schultz orienterede om en henvendelse vedrørende omskæring af drengebørn 


