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Beslutningsmøte 
 
Sak 1    Høring – forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)   
Det ble lagt opp til en gjennomgang og diskusjon av utkast til høringssvar til Høring - forslag 
til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Av hensyn til den korte 
fristen hadde nestleder utarbeidet et utkast til høringssvar.    
 

 Vedtak 
Styret godkjente utkast til høringssvar   

 

 
Sak 2 Regnskap rapportering 3. kvartal 2021  

Det ble lagt opp til gjennomgang av regnskapsrapportering for 3. kvartal 2021. 
Regnskapsrapporten viser et overskudd på kroner 1.578.899 pr 30.september 2021.   
  
 



Vedtak 
Styret tok regnskapsrapporteringen for 3. kvartal 2021 til orientering.  

  

 
Sak 3 Møteplan Høst 2022 

På styremøtet i oktober vedtok styret tidspunkter for Nordisk råd for yngre leger (NRYL) og 
høstmøtet i European Junior Doctors (EJD). I denne sammenheng ble det vedtatt at leder og 
sekretariatet skulle komme tilbake til styret med forslag til resterende møteplan for høsten 
2022 på et senere styremøte. Det var utarbeidet et forslag til diskusjon i styret.  
  

Vedtak 
Styret vedtok møteplan for høsten 2022 med de endringer som kom frem i møtet. 
Sekretariatet bes innhente tilbud på aktuelle steder for styrets arbeidsmøte høsten 
2022, basert på styrets drøftelser. Forslag til sted fremlegges for vedtak på 
styremøtet i januar 2022.   

  
  
Sak 4 Prosjekt Arbeidsbelastning   
Under arbeidsmøtet høsten 2021 nedsatte styret en gruppe bestående av Tobias Iveland 
(leder), Lars Magnus Aker, Oda Sandli, Matias Hella og Kristoffer Ask til videre arbeid med 
prosjekt arbeidsbelastning.   
 
Arbeidsgruppen har siden dette jobbet med prosjektet. Arbeidsgruppes fremdrift er sak på 
Ylfs tariffkonferanse, og styret ble orientert om arbeidet.    
  

Vedtak 
 Styret tok saken til orientering   
  
 
Sak 5 Prosjekt 3 -fremtidens tariffavtaler -status 
I hovedoppgjøret 2020 avtalte Spekter og Legeforeningen å nedsette et partsarbeid med 
sikte på å kartlegge eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og 
lønnssystem for leger i sykehus. Partsarbeidet var en oppfølging av to prosjekt fra 2019. Det 
nye "prosjekt 3" ble beskrevet slik i forhandlingsprotokollen:   
  

Det vises til samarbeidsprosjektet «Fremtidens tariffavtaler» i 2019 mellom helseforetakene 
og Legeforeningen.  Med bakgrunn i dette arbeidet, ønsker Spekter og Legeforeningen i 
fellesskap å kartlegge eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og 
lønnssystem for leger i sykehus.  

  
For Spekter/helseforetakene og Den norske legeforeningen er det et felles mål at 
overenskomsten ivaretar følgende hensyn  

• En organisering som gir forutsigbare pasientforløp med god kvalitet og 
pasientsikkerhet  
• Trygt, sikkert og forutsigbart arbeidsmiljø  
• Kvalitet og effektivitet i utdanningsforløpene tilpasset ny utdanningsstruktur  
• Lønns- og arbeidsbetingelser som sikrer at helseforetakene oppfattes som 
attraktive arbeidsplasser  
• God ressursutnyttelse og god drift  



  
Kartleggingen av endringsbehov skal skje i form av et partsarbeid, der hovedtema er å se på 
behov for endringer av arbeidstidsordningene, lønnssystemet for leger.  Siktemålet er at 
partene skal ha et felles faktagrunnlag for forhandlingene om eventuelle endringer i 
overenskomsten i hovedoppgjøret 2022.  
  
Partsarbeidet skal gjennomføres med deltakelse av lokale parter, både på arbeidstaker og 
arbeidsgiversiden, i tillegg til de sentrale parter.  Situasjonen på både store og små sykehus 
må belyses.  
  
Partene skal innen 15. desember 2020 i fellesskap utarbeide endelig mandat, sammensetning 
og fremdriftsplan for arbeidet basert på denne protokollen.  

  

De sentrale parter startet opp arbeidet i prosjekt 3 medio mars 2021 i en styringsgruppe. 
Styringsgruppen hadde avklart syv tema har vært diskutert på dagseminar mellom 
tillitsvalgte og ledere:  

1. Kompetanseutvikling for legene  
2. Forutsigbarhet og planlegging i LIS utdanningsløp  
3. Legenes stillingskategorier  
4. Ulik vaktbelastning i ulike fag  
5. Fremtidsrettet lønnsstruktur for leger ulike legegrupper  
6. Arbeidstid  
7. Ulike livsfaser  

 
Det ble orientert om status i prosjekt 3 etter gjennomføring av dagseminarene. 
 
  Vedtak   

Styret tok saken til orientering   
  

 

Sak 6 Sentralstyrets satsingsområder -oppdatering  

På sentralstyrets møte 28.10.21 ble følgende satsingsområder endelig vedtatt:   
• Sykehusbygg: Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø  
• Fastlegeordningen: En fastlegeordning som sikrer gode og likeverdige helsetjenester 
til hele befolkningen  
• Spesialist- og etterutdanning: Læring og kompetanse gjennom legelivet  

 
Det er satt ned tre arbeidsgrupper i sentralstyret som skal jobbe videre med form, mål og 
tiltaksplan for satsingsområdene.  Det ble lagt opp til informasjon om arbeidet så langt, samt 
en foreløpig diskusjon om hvordan Ylf skal arbeide med satsningsområdene.  
  

Vedtak 
Styret tok saken til orientering   

  
 

Sak 7 Høstkurs/tariffkonferanse, jubileumskurs og 110-års markering november 2021  
På styremøtet i oktober vedtok styret program for høstkurs og tariffkonferanse, samt 
tentativt program for jubileumskurset.   
  



Siden dette har kurskomiteen og jubileumskomiteen arbeidet videre med program 
og foredragsholdere. Leder og sekretariat har utformet og sendt ut saksdokumenter til 
tariffkonferansen.   
  
Det ble lagt opp til en gjennomgang av plan for hele uken, til styrets diskusjon og 
forberedelse.   
 

Vedtak 
Styret gjennomgikk program og oppgavefordeling gjennom høstkurs, tariffkonferanse 
og jubileumsfeiring.   

  
  
Sak 8 Høring -endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens 
virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- 
og omsorgstjenesten  
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av endring i 
forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt 
for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av 
naprapater, osteopater og paramedisinere i risikoklasser).  
  
Av hensyn til den korte fristen hadde leder utarbeidet et utkast til høringssvar.    
 

Vedtak 
Styret vedtok høringsuttalelsen med de innspill som kom frem i møtet  

  
  


