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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 6. februar 2019 kl. 10.00 – 16.00 i Domus Me-
dica 
 
Fra bestyrelsen deltog: Helga Schultz, Wendy Schou, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper Brink Svendsen,  
Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis. 
 
Der var afbud fra Anders Krog Vistisen og Sofie Hjortø  
 
Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Klaus Matthiesen, Janne Vinderslev, Henrik Winther, Sidse N. Ja-
cobsen, Rikke Schielder og Pia Eriksen Ahlers. 
 
 
 
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. Indstilling af medlem til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
4. Indstilling af medlemmer til Lægernes Pensions bestyrelse 
5. Gennemgang af Yngre Lægers udvalgskommissorier 
6. Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab i Region Hovedstaden + Staten 
 
Gule punkter, dvs. punkter, hvor der alene er en kort orientering og debat 
7. Orientering om dagsordenspunkter for LFB-mødet den 17. januar 2019 
8. Orientering fra udvalg 
9. Udpegning til Lægeforeningens Sundheds-it-udvalg 
10. Indstilling af medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
 
Overenskomstområdet 
11. Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
 
Generelle punkter 
12. Status på forslag til sundhedsreformen 
13. Drøftelse af forberedelsen af mødet med Yngre Lægerådsformændene og bestyrelsen den 19. marts 2019 
14. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
15. Yngre Lægers arbejdsmiljøprojekt 2019 
16. FTR-træf 
17. Ændring af Yngre Lægers udvalgsstruktur - Medlemsstrategisk Udvalg 
18. Lukket punkt 
19. Orientering om strategiske rammer for kommunikation i Yngre Læger 
20. Drøftelse af deltagelse i Copenhagen Pride Parade 2019 
21. Nye fuldmagter 
22. Kickoff og kandidatfester – sommer 2019 
23. Nyt koncept for dagsordener, indstillinger og referater 
 
Kommunikationsområdet 
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24. Status på kommunikation 
25. Kommunikationsmæssig opfølgning 
26. Eventuelt  
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Ad pkt.1: Valg af mødeleder  
Cæcilier Trier Sønderskov blev valgt som mødeleder. 
 
 

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

Ad pkt. 3: Indstilling til Lægeforeningens Etiske Udvalg 
På bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 blev det besluttet at spørge Simon Serbian, om han ville være inte-
resseret i at fortsætte som Yngre Lægers medlem af Lægeforeningens Etiske Udvalg.  
 
Simon Serbian har meddelt, at han gerne vil fortsætte i udvalget som Yngre Lægers repræsentant. 
 
Indstillingen har været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten, og der var opbakning til, at Simon Serbian 
fortsætter som YL-medlem i Lægeforeningens Etiske Udvalg. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 4: Indstilling af medlemmer til Lægernes Pensions bestyrelse 
På Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 10. januar 2019 blev det besluttet at indstille Helle Søholm og Rune 
Børch Hasselager som Yngre Lægers kandidater til Lægernes Pensions bestyrelse. 
 
Dette er kommunikeret videre til Lægeforeningen, der på sit LFB-møde den 17. januar 2019 godkendte at 
indstille de to kandidater fra Yngre Læger til Lægernes Pensions bestyrelse. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 5: Gennemgang af Yngre Lægers udvalgskommissorier 
Da det for flere udvalgs vedkommende har længe siden, at diverse udvalgskommissorier er blevet opdate-
rede, har Sekretariatet gennemgået og tilrettet de enkelte kommissorier, således at de sprogligt og forståel-
sesmæssigt opdaterede. Der er ikke ændret på noget indholdsmæssigt. 
 
Kommissorier: 
 

• Almen praksisudvalget 

• Arbejdsmiljøudvalget 

• Medlemsstrategisk udvalg 

• Overenskomstudvalget 

• Uddannelsesudvalget 

• GYL 
 
Der var ingen kommentarer til de tilrettede kommissorier. 
 
 

  

https://www.laeger.dk/almen-praksisudvalget-kommissorium
https://www.laeger.dk/arbejdsmiljoeudvalget-kommissorium
https://www.laeger.dk/medlemsstrategisk-udvalg-kommissorium
https://www.laeger.dk/overenskomstudvalget-kommissorium
https://www.laeger.dk/uddannelsesudvalget-kommissorium
https://www.laeger.dk/gyl-gruppen-af-yngste-laeger-kommissorium
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Ad pkt. 6: Indsupplering af medlemmer til Yngre Lægers repræsentantskab i Region Hoved-
staden + Staten 

På Region Hovedstadens seneste YLRH-møde blev der valgt 3 nye suppleanter – men da, der var 4, der forlod 
repræsentantskabet er der således én vakant suppleantplads, som Region Hovedstaden vil forsøge at få be-
sat på næste YLRH-møde.  

 
På generalforsamlingen i Staten (YL) var der én udskiftning.  
Dorthe Furstrand Lauritsen fortsætter i yderligere 6 måneder i repræsentantskabet, idet generalforsamlin-
gen valgte at give hende dispensation, da hendes ansættelse i Kræftens Bekæmpelse ophører ved årsskiftet.  

På generalforsamlingen blev Thomas Svare Ehlers valgt som formand for Staten og erstatter Sanne Marie Thy-
sen.  

 

Ad pkt. 7: Orientering om dagsordenspunkter fra LFB-mødet den 17. januar 2019 
Punktet udgik 
 
 

Ad pkt. 8: Orientering fra udvalg 
På hvert bestyrelsesmøde har hver udvalgsformand fem minutter til at give en kort status fra det enkelte 
udvalg: 
 

• Intet nyt fra Almen Praksisudvalget  
 

• Intet nyt fra Arbejdsmiljøudvalget 
 

• Der havde ikke været møde i Medlemsstrategisk Udvalg siden sidst – så intet nyt herfra 
 

• Fra Overenskomstudvalget fortalte Bjarne Skjødt Hjaltalin at GYL’s OK folder er under udarbejdelse 
 

• Intet nyt fra Uddannelsesudvalget  
 

• Intet nyt fra GYL 
 

• Bjarne oplyste om, at den nedsatte Arbejdsgruppe til gennemgang af Yngre Lægers vedtægter mødes 
den 21. februar 2019. 

 
 

Ad pkt. 9: Udpegning til Lægeforeningens Sundheds-it-udvalg 
Der skal efter henstilling fra Lægeforeningen udpeges en ny repræsentant fra Yngre Læger til Lægeforenin-
gens Sundheds-it-udvalg efter Camilla Rathcke.  
 
Da Udvalgets fremtid skal drøftes på LFB’s bestyrelsesinternat til juni, blev det besluttet at afvente dette – 
og udskyde beslutningen til efter Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til den ledige plads, og besluttede 
at udpege Bjarne Skjødt Hjaltalin som nyt YL-medlem af Lægeforeningens Sundheds it-udvalg. 
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Ad pkt. 10: Indstilling af medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 
Da tidligere medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Flemming Bjerrum på bestyrelsesmødet den 10. 
januar 2019 blev valgt som nyt YL-medlem af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg, er der en ledig YL-plads i 
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 
 
Yngre Læger har fra de regionale sekretariater modtaget ansøgninger til den ledige plads. Ansøgningerne har 
været forelagt bestyrelsen via Lægedebatten 
Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede, at efterspørge yderligere kandidater hos de 
regionale Yngre Lægeråd.  
 
 
Ad pkt. 11: Orientering fra Forhandlingsdelegationen (FH) 
Fra Forhandlingsdelegationen orienterede Helga Schultz og Bjarne Skjødt Hjaltalin om aktuelle emner, her-
under blandt andet: 

- Udarbejdelsen af et Nyhedsbrev indeholdende blandt andet information om 5-årsreglen  
- OUH-sagen er nu endeligt afsluttet 
- Aktuelle overenskomstforhandlinger med PLO 

 
 

Ad pkt. 12: Status på forslag til sundhedsreformen 
Regeringen har den 16. januar 2019 fremlagt sit udspil til en sundhedsreform. 
  
Helga Schultz gav en orientering, og Yngre Læger har i den kontekst reageret aktivt i medierne og har fore-
løbigt drøftet udspillet med Sygehussamarbejdet og Danske Regioner på møder den 21. januar, med sund-
heds- og innovationsministrene på et møde den 23. januar, med Enhedslisten på et møde den 23. januar og 
med De Radikale på et møde den 25. januar, hvor Sygehussamarbejdet og Lægeforeningen også deltog.   
 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede status og det videre arbejde i relation til sund-
hedsreformen. 
 
 

Ad pkt. 13: Drøftelse af forberedelsen af mødet med Yngre Lægerådsformændene og bestyrel-
sen den 19. marts 2019 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet til dagsordenen til mødet med Yngre Lægerådsformændene den 
19. marts 2019. 
 
 

Ad pkt. 14: Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 8. april 2019 
Bestyrelsen drøftede den overordnede ramme, program, og afvikling for Yngre Lægers repræsentantskabs-
møde den 8. april 2019. Derudover blev udkastet til gæstelisten gennemgået. 
 
Indkaldelse til mødet udsendes i uge 7, og der er frist for yderligere punkter til dagsordenen den 11. marts. 
Den endelige dagsorden udsendes senest den 25. marts. 
 
 

Ad pkt. 15: Yngre Lægers arbejdsmiljøprojekt 2019 
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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. 
 
Det overordnede formål med projektet er at øge bevidstheden omkring yngre lægers arbejdsmiljø-udfordrin-
ger, herunder skabe synlighed og debat om Yngre Lægers aktiviteter på området. Projektet skal blandt an-
det skærpe målgruppernes (medlemmer, TR og FTR) viden på området, samt bidrage til forberedelsen af 
OK21, bl.a. i relation til § 22,5. 
Projektets forskellige aktiviteter skal understøtte Yngre Lægers politiske interessevaretagelse på arbejdsmil-
jøområdet. 
Projektet vil blive bygget op omkring en række temaer og konkrete initiativer med betydning for arbejdsmil-
jøet, blandt andet:  

• Ensomhed  

• Travlhed/tidspres/pauser 

• Afbrydelser 

• Supervision/ledelse   
 

Projektet vil blive forankret i Afdelingen for Forhandling, Rådgivning og Arbejdsmiljø med Klaus Matthiesen 
som projektejer. YLB har det overordnede politiske ansvar for projektet, idet Arbejdsmiljøudvalget vil stå 
for udformning og implementering af de konkrete initiativer, og YLB vil løbende blive inddraget i projektet 
og deraf følgende beslutninger. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte den udarbejdede projektskitse- og plan for Yngre Lægers arbejdsmiljø-
projekt 2019. 
 
 

Ad pkt. 16: FTR-træf 
Yngre Læger har i 2017 og 2018 afholdt FTR-kurser med henblik på at give FTR’erne mere input til deres 
daglige virke. 
 
På såvel FTR-kurserne og på 2018 TR-dagens session for FTR’er er der udtrykt behov for - og ønske om – at 
styrke FTR-netværket, samt at få yderligere informationer og input til virket som FTR. 
For at imødekomme dette etableres et årligt tilbagevendende FTR-træf med indhold, der afspejler øn-
sker/behov fra FTR-kredsen, samt relevant politisk input. 
 
Dette års FTR-træf placeres den 6.-7. maj. Udgifterne hertil indgår i TR-kursus-udgifterne. 
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte indhold og afviklingsplan for FTR-træffet, og besluttede endvidere, at 
Helga Schultz og Wendy Schou deltager hver én dag og at Bjarne Skjødt Hjaltalin og en repræsentant fra se-
kretariatet deltager begge dage. 
 
 

Ad pkt. 17: Ændring af Yngre Lægers udvalgsstruktur - Medlemsstrategisk Udvalg (MSU) 
Idet Medlemsstrategisk udvalgs opgaver for en stor dels vedkommende hviler på tæt involvering af bestyrel-
sen, og at en mindre mængde opgaver er overgået til ren drift, er det vurderingen, at udvalget er blevet 
overflødigt. I forhold til opgaverne omkring TR-systemet er opgaverne også her en del af Yngre Lægers sam-
lede strategi. Det derfor indstilles derfor, at udvalget nedlægges. 
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Bestyrelsen drøftede oplægget til nedlæggelse af udvalget og besluttede, at følge anvisningen og nedlægge 
Medlemsstrategisk udvalg, således at opgaverne forankres i bestyrelsen, dog med involvering af relevante 
udvalg afhængigt af opgavernes karakter, samt at Bjarne Skjødt Hjaltalin udpeges som kontaktperson i for-
hold til sekretariatet og den nye TR-strategi.  
Derudover blev det vedtaget, at ansvaret for TR-relaterede emner (TR-Nyt, TR-dag, TR-træf, etc.) henlæg-
ges til OK-udvalget, og at MSU-formanden fremadrettet indgår i OK-udvalget, samt at medlemmerne fra MSU 
inviteres til at deltage i OK udvalget. 
 
 

Ad pkt. 18: Lukket punkt 
 
 

Ad pkt. 19: Orientering om de strategiske rammer for kommunikation i Yngre Læger 
Yngre Lægers repræsentantskab vedtog i 2017 en kommunikationsstrategi for Yngre Læger. Heraf fremgår 
det blandt andet, at ”Det primære formål med Yngre Lægers kommunikation udadtil er at skaffe forenin-
gen og dermed medlemmerne indflydelse og fordele. For at holde fokus samlet tegner Yngre Lægers for-
mand foreningen i medier og er foreningens primære ansigt udadtil. Når vi kommunikerer udadtil, er det 
fortrinsvis gennem dagblade, SoMe og elektroniske medier.” 
 
Henrik Winther gennemgik strategien bag Yngre Lægers kommunikation, og hvordan Yngre Læger – formand, 
bestyrelse og sekretariat – kommunikerer udadtil lokalt og nationalt.  
 
Christina Frøslev-Friis efterlyste generelle gode råd til hvorledes man som bestyrelsesmedlem kan optimere 
sin færden på de sociale medier. Det blev besluttet, at der vil blive arrangeret et oplæg omkring dette ved 
lejlighed. 
 
Bestyrelsen drøftede kommunikationsstrategien, og tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad pkt. 20: Drøftelse af deltagelse i Copenhagen Pride Parade 2019 
På mødet den 25. oktober 2018 besluttede Yngre Lægers bestyrelse i forbindelse med evalueringen af delta-
gelsen i Copenhagen Pride Parade 2018, at foreslå Lægeforeningen at foreningerne i Domus deltager samlet i 
Copenhagen Pride Parade 2019.  
Yngre Lægers forslag blev drøftet på møde i Lægeforeningens bestyrelse den 17. januar 2019, hvor Lægefor-
eningens bestyrelse besluttede, at Lægeforeningen ikke skal engageres i Copenhagen Pride Parade 2019. 
 
På mødet den 25. oktober 2018 besluttede Yngre Lægers bestyrelse ligeledes, at såfremt der ikke var opbak-
ning til en samlet deltagelse i Copenhagen Pride Parade 2019, skal Yngre Lægers deltagelse i ’19 drøftes i 
Yngre Lægers bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen drøftede Yngre Lægers deltagelse i årets Pride Parade, og besluttede at deltage i årets Pride Pa-
rade, og samtidig undersøge muligheden for at indgå et samarbejde herom med FAS og FADL under det i 
2018 besluttede YL-kodeks. 
 
Det blev endvidere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 6-10 personer med deltagelse fra 
bestyrelsen og af interesserede medlemmer, samt med bistand fra sekretariatet. Arbejdsgruppen skal forbe-
rede, organisere og afvikle deltagelsen i paraden således, at slogan og grafik fra deltagelsen i 2018 
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genbruges, samt at adfærdskodeks følger beslutningerne fra 2018. Der afsættes en budgetramme på 85.000 
kr. Fra bestyrelsen deltager Cæcilie Trier Sønderskov i arbejdsgruppen. 

 

 

Ad pkt. 21: Nye fuldmagter 
På baggrund af formandsskiftet skal der udarbejdes nye fuldmagter. 
 
I den forbindelse ønsker sekretariatet at lave fuldmagtsforholdene om, så der altid skal to til at godkende 
betalinger og øvrige transaktioner med bankerne. Der vil blive arbejdet med en løsning, hvor også de tre af-
delingschefer i Yngre Lægers sekretariat får fuldmagt til betalingsmodulet. 
 
Det vil betyde, at alle betalinger skal godkendes af henholdsvis en afdelingschef og af LMA/GC, eller af LMA 
og GC. Med indførelse af denne model imødekommes revisorens anbefaling.  
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev de nye fuldmagter. 
 
 

Ad pkt. 22: Kickoff og kandidatfester - sommer 2019 
Datoerne for såvel Kickoff-arrangementerne og kandidatfesterne for sommeren 2019 er nu på plads. 
 
Kandidatfesterne foregår i alle fire byer - det vil sige København, Odense, Aalborg og Aarhus - den 29. juni 
2019. 
 
Bestyrelsen aftalte en ’bemandings’-plan for Kickoff-arrangementerne, således at Helga Schultz & Christina 
Frøslev-Friis og Cæcilie Trier Sønderskov & Jesper Brink Svendsen som ’par’ er ansvarlige for afviklingen af 
de 4 Kick-off arrangementer og fordelte kandidatfesterne som følger:  

• 25. juni i København i IDA 

• 26. juni i Odense i Odeon 

• 27. juni i Aalborg på Comwell Hvide Hus 

• 28. juni i Aarhus på Centralværkstedet 
 
For så vidt angår kandidatfesterne blev fordelingen som følger: 

- København – Cæcilie Trier Sønderskov 
- Odense – Christina Frøslev-Friis 
- Aalborg – afventer 
- Aarhus – afventer 

 
 

Ad pkt. 23: Nyt koncept for dagsordener, indstillinger og referater 
Sekretariatet arbejder på at introducere et nyt fælles koncept for dagsordener, indstillinger og referater, 
der skal tages i brug på tværs af Yngre Lægers politiske udvalg. 
 
Formålet med konceptet er at styrke sekretariatets servicering af det politiske niveau. Konceptet skal bi-
drage til skabe bedre rammer for beslutningstagerne på tværs af udvalgene, bl.a. ved at sekretariatets fag-
lige vurderinger gøres tydeligere, samt at indstillinger til udvalgene gøres mere fokuserede og beslutnings-
orienterede.  
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De forskellige elementer i konceptet er beskrevet, og bestyrelsen og orienteringen til efterretning og beslut-
tede at forsætte drøftelsen på næste møde, hvor der skal drøftes YLB-forretningsorden. 
 
 

Ad pkt. 24: Status på kommunikation 
Helga Schultz gav en kort status på kommunikationsområdet fra den 21. december 2018 – 28. januar 2019, og 
her er det blandt andet i forbindelse med følgende emner, at Yngre Læger har været i medierne: 

• Sundhedsreform 

• Lægemangel 

• 6 årsfristen 

• Arbejdsskadesager 

• Tvang 

• Rekruttering  
 

Til medlemmerne: 

• Yl.dk 
- Seksårsfristen – vi kender endnu ikke den præcise dato 
- Stor YL-sejr: Farvel til 4-5-6-årsfristerne 
- Sundhedsreform: Læger er positive over for et styrket, nært sundhedsvæsen. Fælles 
- nyhed med FAS, PLO og Lægeforeningen. 
- Risiko for fokus på struktur frem for patienter. Om sundhedsreformen 
- Danske Regioner og Yngre Læger: Afskaf seksårsfristen. 
- Find de lokale lønaftaler på Min side 

 

• Nyhedsbreve 
- Formanden ønsker god jul – Juleønske til sundhedsministeren 

 
 

Ad pkt. 25: Kommunikationsmæssig opfølgning 
Ved afslutning af bestyrelsesmøderne drøftes det, om der er behov for kommunikative tiltag i forbindelse 
med møderne.  
Bjarne Skjødt Hjaltalin opfordrede til at Yngre Læger fortsat blander sig i den aktuelle pensions-debat. På 
baggrund af nærværende møde vil der være behov for at kommunikere den vedtagne beslutning om, at ned-
læggelse MSU. 
 
 

Ad pkt. 26: Eventuelt 
- Kim Agerholm Brogaard orienterede om AP medlemsundersøgelsen, der har fordret et pågående ar-

bejde for et bedre arbejdsmiljø for AP-lægerne på sygehusene. Det er forankret i Det regionale råd 
for lægers videreuddannelse i Region Syddanmark med nedsatte arbejdsgrupper på sygehusmatrik-
lerne. Arbejdet afrapporteres den 5.marts 2019. Kim Agerholm Brogaard deltager i mødet og vil ar-
bejde for at løfte dette på nationalt niveau, hvilket der fra bestyrelsens side er opbakning til. 

- Cæcilie Trier Sønderskov er kontaktet af Dansk Pædiatrisk selskab vedrørende ansættelser i sub-spe-
cialer  

- Christina Frøslev-Friis orienterede om udfordringer og forskelligheder i relation til honorerings-struk-
turen i Lægeforeningen contra Yngre Læger og efterlyste forslag til, hvorledes Yngre Læger kan 
spille ind i prioriteringsdebatten  



                                                           
                                                                                                                                      
Sagsnr. 2019 - 323 / 1720562 
Pia Eriksen Ahlers 
Ania Graasbøl-Schmidt 
 

 

 

    

                                                                                                                            
    

 

10 
 

- Helga Schultz orienterede om et notat om Fremtidens sundhedsvæsen, der er udarbejdet af FADL. 
Dette vil blive videresendt til bestyrelsen via Lægedebatten 
 

 
 
 


