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Referat af YL - Overenskomstudvalg - 27 - 10 - 2022 i Domus Medica 

 

Deltagere: Wendy Schou, Søren Niemi-Helsø, Abd Al Bari Ahmed, Jakob Nørgaard 

Henriksen, David Füchtbauer, Lasse Schmidt, Lillian Wedel Svendsen, Ole F. Terkelsen, 

Ole Møller Hansen, Tue Kruse Rasmussen 

Afbud: Ellen Jensen, Vinni Faber Rasmussen, Andrea Maier, Mireille Lacroix, Niels Juul 

Udeblivelse: Thomas Tursø-Finnich 

Sekretariat: Klaus Matthiesen, Sofie Møller Barkholt 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 21. september 2022 
3. Ændrede overenskomstregler for belastet arbejde 
4. Seniorvilkår 
5. Hvordan inddrages Yngre Lægers medlemmer i OK24 
6. Evaluering af TR-dagen den 6. oktober 2022 
7. Møderække 1. halvår 2023 
8. Status for afdelingslægeprojektet 
9. Status for Task Force ved akutafdelingerne 
10. Status for handleplanen vedr. lønudvikling i staten 
11. Status for handleplanen vedr. uklassificerede stillinger 
12. Runde fra regioner og staten 
13. Eventuelt 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat af overenskomstudvalgsmøde den 21. september 2022 
 
Indsigelse mod punktet vedr. deltid. Punktet er ikke refereret fyldestgørende, da det ikke 
indeholder, at overenskomstudvalget blev enige om at anbefale Yngre Lægers 
Forhandlingsdelegation, at der ikke fremsættes krav om deltid ved OK24.  
 
Overenskomstudvalget drøftede herefter indhold af referat, og dette er taget til 
efterretning. Referater i udvalget skrives som udgangspunkt som beslutningsreferater, 



ligesom i alle andre udvalg i Yngre Læger. Dog skal det være fyldestgørende nok til, at 
man kan forstå de overordnede pointer, hvis man ikke deltog.  
 
Den resterende del af referatet blev godkendt.  
 
Ad 3) Ændrede overenskomstregler for belastet arbejde 
 
Udvalget drøftede og brianstormede i forhold til eventuelle ændringer i 
overenskomstbestemmelser, som kan imødekomme de vagttunge specialer. 
 
Følgende ting blev drøftet: 
 
3-skiftet vagt: Der var ikke stemning for dette i udvalget, da det for de flestes specialer 
ikke vil give mening patientmæssigt med så mange skift. 
 
Ydermere sås der en udfordring ved 3-skiftet vagt, da det umiddelbart ikke kan lade sig 
gøre uden dispensering af 11-timers hvile reglen. 
 
Dog drøftede udvalget om 3-skiftet vagt kunne konstrueres på en anden måde fx ved, at 
der honoreres med 1,5, hvis der indgås aftale om 3-skiftet vagt. Eller at 2. og 3. skift 
tæller dobbelt i normtimer. 
 
Minimumsnormeringer: Hvis der var personale nok på afdelingerne, så ville belastningen 
falde, og max 13 timers arbejde på et døgn ville blive overholdt. 
 
Vagthyppighedsreglen: Reglen med vagt hver 6. døgn bliver brudt uden, at det medfører 
en større økonomisk byrde for arbejdsgiveren.  
 
Vagtbelastningen om natten: Kan noget arbejde skubbes til om dagen. 
 
 
Ad 4) Seniorvilkår 
 
Udvalget havde en god drøftelse af seniorvilkår og kom bl.a. frem til: 
 
Det anbefales, at Yngre Lægers Forhandlingsdelegation ved OK24 skal arbejde for, at der 
indarbejdes seniorvilkår i overenskomsten. Seniorvilkårene bør som minimum være 
svarende til overlægernes (FAS) vilkår.  
 
I lyset af at det også er Danske Regioners interesse at gøre afdelingslægestillingen til en 
attraktiv slutstilling, så bør der indføres ordentlige seniorvilkår.  
 
Seniorbonus kunne også være en mulighed, hvor den enkelte selv kan vælge, om midlerne 
skal anvendes til frihed, pensionsindbetaling eller lignende.  
 
 
 
 



Ad 5) Hvordan inddrages Yngre Lægers medlemmer i OK24 
 
Udvalget drøftede hvordan vi bedst muligt kan inddrage så mange medlemmer som 
muligt i forberedelserne til OK24, b.la: 
 

• Medlemsmøder på sygehusene 
 

• Større brug af de sociale medier, så når man ud til de medlemmer som normalt 
ikke dukker op, men er aktive på fx Facebook eller andre sociale medier. 

 
Forslag om, at det arrangeres, at FTR/regionale formand møder op på vegne af 
forhandlingsdelegationen til morgenkonference på 2 – 3 store afdelinger med et mindre 
slideshow: 
 

• Det kunne også arrangeres således, at man lagde ud til TRerne, at de er velkommen 
til at invitere et overenskomstudvalgsmedlem til morgenkonference. 

 

• YngreLægeliv (Maria) på instagram har mange følgere, og hun kan også indtænkes 
til kravsindsamling.  

 

• Forslag om, at Yngre Lægers Forhandlingsdelegation afholder et webinar en aften, 
hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.  

 
 
Udvalget drøftede også Konkrete forslag til, hvordan Repræsentantskabet bedst drøfter 
OK24 ved repræsentantskabsmødet i november 2022, herunder hvordan 
repræsentantskabet kan bidrage til drøftelser frem mod repræsentantskabsmødet til maj: 
 

• Forslag om drøftelser i små grupper, og evt. også en Word-cloud. 

• Fx kan drøftelserne indeholde følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer har du i et 
arbejdsliv? Hvad ønsker du ikke af din overenskomst? Hvad ønsker du af din 
overenskomst? 

 
 
Ad 6) Evaluering af TR-dagen den 6. oktober 2022 
 
TRerne var tilfredse med programmet, og evalueringen var positiv. 
 
Udvalget drøftede placeringen af TR-dagen næste år, og det blev besluttet, at 
sekretariatet undersøger muligheden for at afholde TR-dagen 2023 i Odense. 
 
 
Ad 7) Møderække for 1. halvår 2023 
 
Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 18.30 – 21. 
 
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 10 – 16. 



 
Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 18.30 – 21. 
 
Ad 8) Status for afdelingslægeprojektet 
 
Intet nyt.  
 
Ad 9) Status for Task Force ved akutafdelingerne 
 
Køge akutafdeling aflyste det planlagte pilotbesøg i august, og Task Forcen forsøgte 
efterfølgende, at få en ny aftale i hus. Dette er dog ikke lykkedes.  
 
Arbejdsmiljøudvalget har drøftet, at tilbuddet bør lanceres som det er, og uden at 
tilbuddet er testet. Det skyldes, at det vurderes, at det ikke længere kan vente at få 
igangsat Task Forcen. Grundlæggende er arbejdsmiljøudvalget klar til at lancere tilbuddet 
i løbet af november og derfra vil det være at se, om nogen vil rekvirere tilbuddet. 
 
Ad 10) Status for handleplanen vedr. lønudviklingen i staten 
 
Intet nyt.  
 
Ad 11) Status for handleplanen vedr. uklassificerede stillinger 
 
Intet nyt. 
 
Ad 12) Runde fra regioner og staten 
 
Region Hovedstaden/psykiatrien: Hovedstaden arbejder for, at anvendelsen af FEA 
nedbringes. Derudover kunne Lasse berette, at der forhandles om en ambulancefunktion, 
som normalt ikke varetages af psykiatrien, men af en speciel (frivillig) gruppe. 
Forhandlingerne på går, og det håbes, at det kan landes som en frivillig ordning igen. 
 
Region Sjælland – Lillian Wedel Svendsen er valgt som ny formand, og Abd Al Bari Ahmed 
er valgt som næstformand. Der på går forhandlinger om en ny forhåndsaftale på Holbæk 
Sygehus.  
 
Region Midtjylland – Ansatte på AUH, der laver ph.d. Der er en diskussion i regionen, da 
de fleste ph.d. studerende ansættes på den statslige overenskomst, fremfor den regionale 
overenskomst. Årsagen til dette er, at den statslige overenskomst er billigere, og derved 
er det lettere, at få ph.d. projektet finansieret.  
 
Region Syddanmark – Der er møde vedr. lægebolig situation primo november. Sagen 
vedrører en læge, der har modtaget tilbud om lægebolig i Svendborg, men gør tjeneste 
ved Odense.  
 
Region Nordjylland – Yngre Læger forsøger i de fremadrettede forhåndsaftaler, at få 
indsat en klausul om, at hvis den opsiges i perioden, så vil tilbageløbsmidlerne bevares 
til de Yngre Læger. Årsagen til denne strategi er, at der er en oplevelse af, at nogle 



forhåndsaftaler opsiges kort tid efter indgåelse, hvorefter lokallønsmidlerne forsvinder 
fra de yngre læger.  
 
Staten – Ole Terkelsen er valgt som formand. Der er fremsat vedtægtsændringer til 
repræsentantskabsmødet i november. 
 
Ad 13) Eventuelt 
 
Intet. 
 
 


