
Protokoll – Teams-styremøte onsdag 15. april 2020 kl 20.00 
 

Sak 1 – Forberedelser til årsmøtet 23. april 2020 
Det ble lagt opp til en diskusjon og oppdatering av status for årsmøtet 23. april 2020. Det ble vist til 

at årsmøtet vil bli avholdt elektronisk på løsningen Easymeet Online. Sakene var publisert i løsningen 

før påske, og det var sendt ut brukerveiledning til delegatene. Det er forutsatt at det vil bli avholdt et 

planleggingsmøte i forkant av møte for å avklare roller mellom brukerstøtte fra sekretariatet og 

møteleder/ordstyrer.  

Det ble videre lagt opp til foreløpig diskusjon om fordeling av ansvar for de ulike sakene, hvor det ble 

lagt opp til følgende utgangspunkt. 

- Årsmelding, Covid-19 og Regnskap - Kristin Utne 

- Forslag til endringer i valgkomiteens oppgaver – Oda Sandli 

- Forslag til endringer vedrørende uttreden fra styret – Håvard Ravnestad eller Ingeborg 

Henriksen 

Vedtak: 

Endelig fordeling av saksansvar for årsmøtesakene vedtas på styremøtet 21. april 2020. Styret tok for 

øvrig saken til orientering.  

 

Sak 2 -- Oppdateringer av status for Corona-situasjonen 
Det ble lagt opp til informasjon og eventuelle avklaringer av aktuelle problemstillinger for corona-

situasjonen. Det ble særlig gitt informasjon om og drøftet problemstillinger relatert til 

- Ulike konsekvenser for arbeidstid og avlønning etter inngåelse av avtalen med Spekter/Virke 

- Status i arbeidet med verneutstyr 

- Forholdet mellom arbeid med corona-situasjonen og elektiv drift. 

Det ble særlig diskutert utviklingen i sykehus, hvor sykehusene skal starte opp med elektiv drift og 

hvilke konsekvenser dette har. Det ble vist til at legene har vist betydelig fleksibilitet i den 

situasjonen som har vært i forbindelse med corona-utbruddet. 

Samtidig ble det videre diskutert at arbeidsgiver enkelte steder har forholdt seg til den sentrale 

corona-avtalen i strid med intensjonene. Dette gjelder ulike problemstillinger som for eksempel 

angår hvor vidt det er strengt nødvendig med innføring av coronaplaner, hvor vidt det gjøres 

tilpasninger der hvor satsene er høyere lokalt enn det som er avtalt som utgangspunkt for den 

sentrale avtalen, at leger i samme vaktsjikt tjener ulikt fordi avtalen slår forskjellig ut, samt at det er 

uenigheter ved innslag av reistidsbestemmelsen. 

Det ble videre pekt på at det oppleves utidig at det er press på innføring av sommerplaner i en 

situasjon hvor det er svært uklart hvordan det vil bli med corona-situasjonen fremover, og hvor det 

fremover må forventes stort arbeidspress for å håndtere et betydelig etterslep av pasientbehandling, 

samtidig som det skal sikres behandling av potensielle corona-tilfeller.  

Forslag til vedtak: 

Styret tok saken til orientering 


