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_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022, Comwell Aalborg  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pkt. 1  Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger 

 

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, bød velkommen og gennemgik praktiske oplysninger 

og dagens program. Foreningens juridiske konsulent, Jacob Goldschmidt, blev valgt som 

dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen opfyldte kravene i 

vedtægterne og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Der blev gjort opmærksom på, at 

der bliver taget og offentliggjort billeder fra mødet.   

 

 

Pkt. 2  Udvikling af Yngre Læger   

 

Næstformand i Yngre Læger, Cæcilie Trier Sønderskov, gennemgik det tidligere arbejde 

med ”Udvikling af Yngre Læger”. Dagens drøftelser bygger videre på de 10 emner, der 

blev identificeret på efterårets repræsentantskabsmøde. Af disse har Yngre Lægers besty-

relse prioriteret 2 emner:  

- Yngre Lægers medlemssammensætning og udvikling heri. 

- Påvirkning, synlighed og kommunikation.  

Emnerne har været behandlet i flere fora, og der er indhentet datamateriale. Det indhen-

tede datamateriale blev gennemgået – herunder fremskrivning af antallet af speciallæger 

til 2030. 

 

Der var gruppedrøftelser om de prioriterede emner.  

 

Helga Schultz bød herefter velkommen til Regionsrådsformand Stephanie Lose, der var in-

viteret til at holde oplæg om Fremtidens Sundhedsvæsen.  

 

Oplægget havde fokus på sundhedsvæsnets væsentligste udfordringer og mulige bud på af-

hjælpning af disse set ud fra et regionsperspektiv.  

 

I forlængelse af oplægget var der spørgsmål og dialog med Stephanie Lose om blandt an-

det forebyggelse, ressourcer, prioritering, private aktører, teknologiske løsninger, psyki-

atriens udfordringer, patientrettigheder og ulighed i sundhed.  

 

Gruppedrøftelserne blev genoptaget, og der blev lavet post-it’s med de væsentligste poin-

ter, der også blev samlet op i plenum. 
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Bestyrelsen fortsætter i samarbejde med de regionale formænd arbejdet med de ind-

komne input frem mod repræsentantskabsmødet i efteråret, hvor drøftelserne fortsætter. 

Processen forventes at strække sig over længere tid.  

 

Pkt. 3  Varsling af vedtægtsændringer til Yngre Lægers vedtægter 

 

Der er varslet forslag til ændringer af Yngre Lægers vedtægter, og disse blev sat til høring.  

 

Medlem af Yngre Lægers bestyrelse, Jonas Olsen, gennemgik indholdet af og baggrunden 

for forslagene stillet af bestyrelsen. Forslagene omhandler kønsneutrale titler og harmoni-

sering af funktions- og karenstidsreglerne.  

  

Der var lejlighed til at drøfte forslagene. Der var i forhold til kønsneutrale titler både 

drøftelse af behovet for ændring, valget af de foreslåede nye titler og tidsanvendelsen på 

drøftelserne af emnet.  

 

Repræsentant, Thomas Svare Ehlers, gennemgik baggrunden og motivationen for forslaget 

stillet på vegne af Yngre Lægerådet i Statens Institutioner mv. i København. Forslaget om-

handler samling af alle Yngre Læger-ansatte på statens institutioner i valggruppe VI uanset 

geografisk placering.  

 

Der var en drøftelse af forslaget, herunder både positive og negative implikationer.  

 

Jacob Goldschmidt gjorde opmærksom på, at forslagene til vedtægtsændringer sættes på 

dagsorden til efteråret, hvor de kan vedtages eller forkastes.  

 

Pkt. 4  Godkendelse af Yngre Lægers årsregnskab 2021 

 

Yngre Lægers direktør, Lars Mathiesen, fremlagde årsregnskabet og bemærkninger hertil. 

 

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.  

 

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt regnskabet.  

 

 

Pkt. 5  Forberedelse af Lægemødet den 20. - 21. maj 2022 
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Yngre Lægers medlem af Lægeforeningens bestyrelse, Søren Niemi Helsø, gennemgik pro-

gram, relevante regler og dagsorden for Lægemøde 2022, med henblik på at repræsen-

tantskabet kunne forberede og diskutere de dagsordenspunkter, der var mest relevante for 

Yngre Læger. 

 

Gennemgangen havde særligt fokus på forslagene til vedtægtsændringer og reglerne om 

det interne demokrati i Lægeforeningen, herunder udviklingen i medlems- og stemmesam-

mensætningen.   

 

Lægeforeningens bestyrelses forslag til vedtægtsændringer relaterer sig til:  

-Formål (moderniserende sigte) 

-Optagelse (relateret til Foreningen af Pensionerede Læger) 

-Repræsentantskabet (fordeling af pladserne i repræsentantskabet)  

-Indkaldelse (indkaldelsesvarslets længde) 

-Bestyrelsens møder (mindretalsbeskyttelsesregler i forhold til afstemning med stemme-

vægte) 

-Rettigheder og pligter (ændring af honorarbestemmelser med sigte at imødekomme hen-

vendelse fra konkurrencemyndighederne) 

 

Der var lejlighed til drøftelse. Der blev blandet andet spurgt til mulighederne for indsup-

plering i forhold til de foreslåede vedtægtsændringer. Lars Mathiesen oplyste, at der i 

Yngre Læger vil blive lavet en procedure for indsupplering, hvis ændringerne vedtages.  

 

Pkt. 6  Eventuelt 

 

Helga Schultz rundede mødet af og takkede for rigtig gode drøftelser og mange input. 

 


