
                                                                                             

 

 

Referat: Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 19. juni 2020  

 

Ad pkt. 1. Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger 

Yngre Lægers formand Helga Schultz bød velkommen og gennemgik dagsordenen. 

Foreningens juridiske konsulent Jacob Goldschmidt blev valgt som dirigent og 
konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og forsamlingen beslutningsdygtig. 

Formanden orienterede om de særlige vilkår ved den praktiske gennemførelse af mødet 
på grund af Corona-epidemien. Der blev opfordret til at holde afstand. 

 

Ad pkt. 2. Forberedelse af Lægemødet 

Yngre Lægers medlem af Lægeforeningens bestyrelse Christina Frøslev-Friis gennemgik 
program og dagsorden for Lægemødet med henblik på, at repræsentantskabet kunne 
forberede og diskutere de dagsordenspunkter, der var mest relevante for yngre læger. 

Herefter gennemgik Christina Frøslev-Friis gennemgik Lægeforeningens forslag til 
vedtagelse af vedtægtsændringer. 

Der var en drøftelse af forslagene, herunder særligt de pensionerede lægers status i 
Lægeforeningens struktur.  

Yngre Lægers medlem af Lægeforeningens bestyrelse Jesper Brink Svendsen gennemgik 
den del af dagsordenen til Lægemødet, som omhandlede valg til en række poster i 
Lægeforeningen, ikke mindst formandsposten. 

Kandidater til formandsposten i Lægeforeningen, Christina Frøslev-Friis og Helene 
Hvidman, præsenterede deres kandidatur for repræsentantskabet. 

Johannes Krogh afgik fra posten som lægelig revisor, og genopstillede ikke. Mads Bo 
Frellsen stillede sit kandidatur til rådighed.  

Gitte Anna Madsen og Marianne Ingerslev Holt genopstillede til pladser i Voldgiftsretten.  

I Lægeetisk Nævn trak Anne Fogh Juvik sig fra posten. Yngre Læger indstillede personlig 
suppleant Mette Juul Kristoffersen.  

Der var valg til posten som suppleant i Lægeetisk Nævn. Der var tre kandidater: Therese 
Straarup, Søren Thinus Just Christensen og Nia Evans. 



Søren Thinus Just Christensen fik 37 stemmer, og blev valgt. 
Therese Straarup fik 30 stemmer. 
Nia Evans fik 12 stemmer. 

 

Ad pkt. 3. Vedtagelse af OK21-krav 

Formanden for Overenskomstudvalget, Wendy Schou, fremlagde forhandlingssituationen. 
Derefter gennemgik Wendy Schou kravskataloget og indstillede det til godkendelse, 
herunder at repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til at indgå de nødvendige 
forhandlingsaftaler. 

Der var en drøftelse af den mulige forlængelse af OK21. Der var opbakning til at der skal 
forhandles i 2021. 
 
Der var en drøftelse af problemerne med lokal løndannelse. Det er oplevelsen, at lokal 
løndannelse bliver undergravet mange steder i landet.  

Kravet om 5 års anciennitet som speciallæge som forudsætning for ansættelse som 
overlæge blev kritiseret. Der var drøftelser af fordele/ulemper ved henholdsvis 
ansættelse som afdelingslæge og overlæge.  

Indførelsen af frokostpausen blev fremhævet som en sejr i 2018. Men det blev 
problematiseret hvordan den udmøntes lokalt, hvor man flere steder oplever meget 
korte frokostpauser. 

Barselsvilkår for kliniske assistenter, som laver ph.d., blev peget på som problematiske. 

Formanden for Overenskomstudvalget Wendy Schou og formanden Helga Schultz 
kvitterede for tilbagemeldingerne. 

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt kravskataloget og bemyndigelsen. 

 

Ad pkt. 4. Godkendelse af Yngre Lægers årsregnskab 2019 

Direktør Lars Mathiesen fremlagde årsregnskabet og bestyrelsens bemærkninger hertil. 
Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt regnskabet. 

 

Ad pkt. 5. Valg til Yngre Lægers bestyrelse 

Da bestyrelsesmedlem Bjarne Hjaltalin er blevet overlæge, er han trådt ud af 
bestyrelsen, og der var valg til den ledige plads.  

Eske Roth, Jonas Olsen og Thomas Ehlers stillede op til pladsen i bestyrelsen, og de 
præsenterede hver deres kandidatur.  



Jonas Olsen fik 35 stemmer og blev valgt. 
Eske Roth fik 25 stemmer. 
Thomas Ehlers fik 21 stemmer. 

 

Ad pkt. 6. Eventuelt 

Det blev problematiseret, at fagudvalgsmedlemmer i Medicinråd pålægges flere og flere 
(ulønnede) opgaver.  

Der var en opfordring til, at man stemmer til generalforsamlingen i Lægernes Pension.  

Helga Schultz rundede af og takkede for et godt repræsentantskabsmøde.  

 


