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Politikk og strategi
Notat 1: Forhandlingsbildet januar 2021
Notat 2: Status covid -19

Beslutningsmøte
Sak 1 Høring - Arbeidsprogram for Legeforeningen 2021-2023
Legeforeningen hadde sendt utkast til arbeidsprogram for perioden 2021-2023 på høring.
Innspill til endringer i arbeidsprogrammet ble diskutert i styret.
Vedtak
Leder Kristin Kornelia Utne og helsepolitisk rådgiver Marthe Helene Sandli
utformer utkast til høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i
møtet. Styret mailbehandler utkastet før endelig innsending til
Legeforeningen innen 31.januar 2021.

Sak 2 Høring - Private aktører i offentlig velferd
Legeforeningen hadde mottatt høringen NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten fra
Nærings- og fiskeridepartementet. Denne ble sendt på intern høring i foreningen.
Vedtak
Leder Kristin Kornelia Utne utformer utkast til høringsuttalelse. Styret mailbehandler
utkastet før endelig innsending til Legeforeningen innen 15. februar 2021

Sak 3 Ekstraordinært landsrådsmøte
Styret drøftet forberedelse av ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021. Sekretariatet
hadde forberedt et forslag til saksliste. Leder og sekretariat anbefalte digital gjennomføring
av møtet og bruk av direktør som ordstyrer.
Vedtak
Styret besluttet å gjennomføre ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021
digitalt. Styret vil foreslå direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik som ordstyrer i møtet.
Sakslisten godkjennes.

Sak 4 Vårkurs og årsmøte 2021
Styret drøftet forberedelse av vårkurs og årsmøte 20.-22. april 2021 på Soria Moria. Det var
lagt opp til en foreløpig diskusjon om saksliste til årsmøtet og program for vårkurset. Det var
videre lagt opp til en diskusjon om valg av ordstyrer og bistand under møtet.
Vedtak
Styret besluttet å arrangere FTV samling tilknyttet vårkurs og årsmøte, og utvide
samlingen med en dag. Styret ber leder og sekretariatet om å fremlegge en endelig
saksliste for årsmøtet til behandling på styremøtet i februar 2021. Styret ber videre

om at kurskomiteen fremlegger et utkast til program for vårkurset til behandling på
samme møte. Leder og sekretariatet gis fullmakt til å forespørre aktuelle personer
som styrets forslag til ordstyrer under årsmøtet. Leder og sekretariatet gis videre
fullmakt til å inngå avtale med aktuelle personer for bistand, herunder teknisk
bistand, for gjennomføring av vårkurset/årsmøtet 2021.

Sak 5 Medlemsundersøkelse -utdanning under covid 19
Som en del av forberedelsen til forhandlingene 2021 og som ledd i å sikre legenes
spesialistutdanning forslo sekretariatet at det gjennomføres en medlemsundersøkelse om
etterslep av utdanning som følge av covid-19, inspirert av lignende undersøkelse
gjennomført i regi av den svenske legeforeningen. Sekretariatet redegjorde for tenkt bruk av
undersøkelsen, og presenterte undersøkelsen fra Sverige.
Vedtak
Styret beslutter å gjennomføre en undersøkelse som kartlegger etterslepet på
spesialistutdanning som følge av covid-19. Undersøkelsen sendes til Ylfs medlemmer i
spesialiseringsløp siste halvdel av januar 2021. Styret nedsatte en arbeidsgruppe
bestående av styremedlemmene Ingeborg Henriksen, Jasna Ribic, leder Kristin
Kornelia utne til utforming av undersøkelsen, analyse av data og oppsummering av
funn i en kort rapport. Arbeidsgruppen gis sekretariatsstøtte fra direktør Bjørn Ove
Ekern Kvavik.

Sak 6 Krav Virke 2021
Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforening og Virke er satt
opp til reforhandling 15. og 16. mars 2021. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
kravliste fra Ylf.
Vedtak
Styret vedtar sekretariatets forslag til krav til særavtaleforhandlingene i Virkeområdet 2021. Sekretariatet oversender kravet til Legeforeningen.

Sak 7 Ylfs prinsipp og arbeidsprogram 2021-2023 -nedsettelse av arbeidsgruppe
Politisk dokument og punktprogram for 2019-2021 ble vedtatt på årsmøtet i Trondheim
2019. Kommende årsmøte i april skal landsrådet dermed vedta nytt politisk dokument og
punktprogram for perioden 2021-2023. Det har vært en målsetning for de politiske
dokumentene å sikre at de har budskap som kan følges opp og evalueres for grad av
gjennomslag/gjennomføring.
Vedtak
Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av leder Kristin Kornelia Utne og Oda
Kristine Sandli til å utarbeide forslag til nytt arbeidsprogram til styremøte i mars

2021. Arbeidsgruppen får sekretariatsstøtte av helsepolitisk rådgiver Marthe Helene
Sandli.
Arbeidsgruppen kan ved behov utvides med styremedlemmene Ingeborg Henriksen
og Håvard Ravnestad.
Sak 8 Oppgavefordeling i styret og oppnevning til Utdanningsfond I
Ved oppstart av styreperioden 2019-2021, på arbeidsmøtet i september, fordelte styret
ansvarsområder innad i styret og foretok oppnevning til aktuelle verv og utvalg i
hovedforeningen. Ved årsskiftet 2020/2021 gikk styremedlem Kristin Fagereng og Bjørn G
Lio ut av styret. Varamedlem Jasna Ribic og Morten Friberg tiltrådde Ylfs styre fra og med
01.01.21. Styret hadde fått en henvendelse fra Utdanningsfond I om oppnevning av medlem
i fondsutvalget for perioden 2021-2023.
Leder hadde utformet et utkast til utkast til nytt dokument «verv og roller, Ylfs
styremedlemmer -2019-2021». Ubesatte ansvarsområder var markert med «?». Styret
gjennomgikk ansvarsområdene i styret og fordelte oppgaver for gjenværende tid av
styreperioden. Styret oppnevnte Ylfs representant til fondsutvalg for Utdanningsfond I.
Vedtak
Styret fordelte ansvarsområder for gjenværende tid av styreperioden, sekretariatet
fyller inn ubesatte roller i dokumentet basert på diskusjonen i møtet og sender
dokumentet til styremedlemmene.
Styret foreslår Jasna Ribic som Ylfs representant til fondsutvalg Utdanningsfond I,
med Oda Kristine Sandli som vara. Sekretariatet formidler forslagene til
Legeforeningen.

Sak 9 Høring -debatt landsstyremøte 2021
Legeforeningen hadde sendt forslag til aktuelle saker til debatt på landsstyremøtet 2021 på
intern høring i foreningen. Innspill til høringen ble diskutert i styret.
Vedtak
Sekretariatet utformer høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i møtet.
Høringssvaret utarbeides av leder Kristin Kornelia Utne og helsepolitisk rådgiver
Marthe Helene Sandli, og sendes til Legeforeningen innen 31. januar 2021
Sak 10 Arbeidsgruppe styrehonorar
Landsrådet vedtok følgende forslag på tariffkonferansen 2020, under sak 11: Budsjett for
2021 og fastsetting av honorar: Styret bes se på honorering til styret og nestleder, og
hvorvidt dette reflekterer det arbeidet som forventes.
Styret vedtok på styremøtet i oktober at arbeidet skulle organiseres som en arbeidsgruppe,
bestående av forslagstiller, desisor, et tidligere styremedlem og to landsrådsdelegater.

Vedtak
Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av nestleder Clara Bratholm, desisor
Guro-Marthe Mpote, tidligere styremedlem Lorentz Linde, og landsrådsdelegat Karen
Henriette Hustveit. Arbeidsgruppen får sekretariatstøtte av direktør Bjørn Ove Ekern
Kvavik. Gruppen leverer et arbeid til styremøtet mars 2021.
Sak 11 Forhandlingsnivå Spekter 2021
Styret gjennomgikk status i forhandlingsområde Spekter
Vedtak
Styret vedtok anbefaling vedrørende forhandlingsnivå for Spekter i 2021, som forslag
til landsrådet på ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021.
Sak 12 Høring - LIS1-ordningen - evaluering og tiltak
Legeforeningen hadde mottatt høringen om LIS1-ordningen – evaluering og tiltak fra
Helsedirektoratet. Tiltakene i rapporten er basert på en møteserie mellom helsedirektoratet
og en rekke sentrale aktører (KS, Legeforeningen, RHF, RegUt, Kommuneoverleger) i
september, samt aktørenes skriftlige innspill i etterkant av møtet. Innspill til høringen ble
diskutert i styret.
Vedtak
Leder Kristin Kornelia Utne og helsepolitisk rådgiver Marthe Helene Sandli utformer
høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i møtet. Styret mailbehandler
utkastet før endelig innsending til Legeforeningen innen 1. februar 2021

Sak 13 Høring - Veiledning av leger i spesialisering
Legeforeningen hadde mottatt høringen veiledning av leger i spesialisering fra
Helsedirektoratet, denne er sendt ut på intern høring i foreningen. Styret la opp til
mailbehandling av høringen i etterkant av styremøtet.
Vedtak
Styremedlem Ingeborg Henriksen og helsepolitisk rådgiver Marthe Helene Sandli
utformer høringsuttalelse. Styret mailbehandler utkastet før endelig innsending til
Legeforeningen innen 1. februar 2021

