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Referat af  YL - Overenskomstudvalgsmøde - 09-11-2021 – Teams møde 

 

Deltagere: Wendy Sophie Schou, Ole Boye Fjord Terkelsen, Sanne Marie Thysen, David 

Füchtbauer, Lasse Mosegaard Schmidt, Ole Møller Hansen og Andrea Maier.  

Afbud: Tue Kruse Rasmussen, Vinni Faber Rasmussen, Thomas Svare Ehlers, Christina 

Neegaard Pedersen. 

Manglende fremmøde: Jesper Foss, Naima Elsayed, Niwar Faisal Mohamad, Lasse 

Wedege Penning. 

Sekretariatet: Sofie Møller Barkholt 

 
Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af Overenskomstudvalgsmøde den 4. oktober 2021 

3. Dato for TR-dagen 2022 

4. Status for afdelingslægeprojektet v/ Wendy Schou 

5. Opsamling på TR-dagen den 12. oktober 2021 v/ Wendy Schou 

6. Runde fra regionerne og staten 

7. Lokalløn – hvad er fase-systemet, og hvornår kan der forhandles lokalløn? v/ Sofie Møller 

Barkholt 

8. Evt. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt.  
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra den 4. oktober 2021 
 
Godkendt. 
 
Ad 3) Dato for TR-dagen 2022 
 
Det blev besluttet, at TR-dagen for 2022 fastlægges til den 6. oktober 2022. 
 
 
 



Ad 4) Status for afdelingslægeprojektet v/ Wendy Schou 
 
Danske Regioner har været forsinket, men er nu gået i gang med at udarbejde konkrete 
handleplaner. Vi har en fælles arbejdsgruppe med Danske Regioner, hvor YL er 
repræsenteret af Lene Esbensen og Helle Varming fra sekretariatet. Derudover er der en 
central styregruppe, hvor YL’s politikere ved Helga, Wendy Schou og Søren er med. 
 
Alt i alt kører projektet fremad. Oprindeligt var der frist på indsendelse af 
projektbeskrivelserne den 1. november 2021, men fristen er udsat, og det forventes, at 
projektbeskrivelserne fra tovholderne modtages i løbet af november/december.  
 
Region Hovedstaden orienterede om, at tovholder Simon Serbiat er fratrådt som 
tovholder. Anders Herbert er erstattet som tovholder. Derudover forventer regionen 
snarest at kunne fremsende et projektkatalog. 
 
Region Nordjylland er i gang med projektet, men har haft og har fortsat udfordringer 
med at få universitetshospitalet med, hvilket har medført en forsinkelse. Projektet er 
dog i gang nu, men regionen er fortsat usikre på tidslinjen i forhold til at få projektet 
forankret på afdelingsniveau.  
 
Region Syddanmark har samme udfordringer som Region Nordjylland mht., at få igangsat 
projektet.  
 
Ad 5) Opsamling fra TR-dagen den 12. oktober 2021 v/ Wendy Schou 
 
Det var en god og udbytterig dag, og der var en god drøftelse af afdelingsprojektet i 
plenum. Det var godt, at der kom en ekstern konsulent, og afholdte et oplæg, som 
derefter fulgtes op af interne oplæg.  
 
Formatet passer rigtig godt, der skal dog være bedre tidsstyring, da det gik ud over 
pauserne. Der var enighed om, at et eksternt oplæg giver et rigtig godt input. 
 
 
Ad 6) Runde fra regionerne og staten 
 
Generel drøftelse af personalemangel – Det medfører, at flere arbejdsopgaver ligger på 
grænsen af sygeplejerske arbejde. Drøftelse af, hvem den yngre læge skal refereres til, 
da der på fx nogle Gyn/Obs afdelinger lægges op til, at den yngre læge skal referere til 
afdelingsjordemoder. Der ønskes en juridisk vurdering af dette fra sekretariatet. 
Udfordringen er primært, at en markant andel af plejepersonalet har opsagt deres 
stillinger.  
 
Region Nordjylland – Der er en diskussion med, hvilke arbejdsformer en yngre læge kan 
have. Regionen vil gerne have en hente-transport-funktion af spædbørn. Der er den 
udfordring, at de yngre læger er splittet i forhold til, hvilken betaling der ønskes for 
funktionen. Det er dog en separat frivillig vagtordning, hvorfor lægerne ikke tvinges til 
funktionen.  
 



Region Syddanmark – Der er fortsat ikke sket en udvikling i sagen vedr. Ortopædkirurgisk 
Afdeling og indførslen af 3-skiftet vagt. Der er begyndt at komme flere COVID-
indlæggelser, og der er indgået en ny FEA-aftale vedr. COVID-arbejde i Esbjerg. Der er 
tale om en enslydende aftale, som tidligere har været indgået. Det lader til, at 
sygehusene så småt er i gang med at gøre klar til COVID. 
 
Region Hovedstaden – ny formand som er Mads Hælstad. Psykiatrien har indgået en FEA-
aftale med en 17 timers vagt, og selvom den ikke følger de gængse takster i FEA-
aftalerne, har YL Forhandlingsdelegation alligevel godkendt aftalen. Aftalen kan dog 
ikke anvendes i somatikken, og kan derfor ikke danne præcedens.  
 
Staten – Beredskabet mht. COVID er blevet forlænget til 2022. Der er pt. 
Lokallønsforhandlinger, som endnu ikke er afsluttet. Der er en sag i en enhed, hvor 
ledelsen har udmeldt, at de medarbejdere, der er nyansat eller har under 1 års 
anciennitet ikke kan komme i betragtning til lokal løndannelse.  
 
Ad 7) Lokalløn – hvad er fase-systemet, og hvornår kan der forhandles lokalløn? v/ 
Sofie Møller Barkholt 
 
Jf. slides.  
 
Ad 8) Evt.  

GYL – Har overtaget projektet vedr. lægeløn.dk, og er i gang med at iværksætte en proces med 

testning på diverse afdelinger.  

 
Næste møde er den 7. december 2021, som er aftalt til kun at finde sted, i fald der er 
en hastende dagsorden. Såfremt mødet fastholdes er mødet virtuelt via Teams.  


