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Beslutningsmøte
Sak 1 Forskningstjeneste i spesialistutdanningen
Styret drøftet forskningstjeneste i spesialistutdanningen og konsekvensene ved endring av
lønnssystemet for leger i spesialisering med bakgrunn i et fremlagt notat som belyser
problemstillingen.
Vedtak
Styret stiller seg bak anbefalingene i notat om forskningstjeneste i
spesialistutdanningen og konsekvensene ved endring av lønnssystemet for
leger i spesialisering. Leder og sekretariatet tar med seg styrets innspill i sitt
videre arbeid med forskningstjeneste i spesialistutdanningen.

Sak 2 Kursvirksomhet høsten 2021
På styremøtet i mars 2021 ble sekretariatet bedt om å innhente tilbud på aktuelle steder for
avholdelse av FTV-kurs og utsatt vårkurs 27.-30. september og Høstkurs/tariffkonferanse
23.-26. november 2021. Det forelå forslag til gjennomføring.
Vedtak
Styret ber sekretariatet om å inngå avtaler med aktuelle hotell for avholdelse av FTVkurs og utsatt vårkurs 27.-30. september i Oslo og Høstkurs/tariffkonferanse 23.-26.
november i Tromsø.
Styret ber videre om at kurskomiteen utformer et utkast til program for FTV-kurs og
utsatt vårkurs 27.-30. september til diskusjon i styremøtet i mai, med sikte på
ferdigstillelse før sommeren.

Sak 3 Saker til Legeforeningens landsstyremøte
Det ble vist til saksliste for landsstyremøtet som ble vedtatt på sentralstyremøtet den 12.
april 2021. Styret drøftet sakene forut for informasjon til landsrådet på årsmøtet.
Vedtak
Ylfs innspill til kandidater til sentralstyret behandles pr epost innen 1. mai.
Styret tok for øvrig saken til orientering

Sak 4 Årsmøtet – gjennomgang av saker
Styret foretok en gjennomgang av sakene forut for årsmøtet.
Vedtak
Styret tok saken til orientering

Sak 5 Utdanning under covid 19 – resultat av medlemsundersøkelsen
En arbeidsgruppe bestående av leder Kristin Utne, styremedlem Ingeborg Henriksen og
styremedlem Jasna Ribic hadde utformet en spørreundersøkelse for å kartlegge
spesialistutdanning under Covid-19. Arbeidsgruppen hadde analysert data fra
undersøkelsen, og oppsummert funn i en rapport.
Undersøkelsen ble sendt ut til alle Ylf medlemmer, unntatt LIS1, 15. februar 2021, totalt
7886 personer. Den ble ferdigstilt 8. mars 2021, med 2728 respondenter (35%).
Rundt 65,3% av respondentene opplevde å få utsatt spesialisering som følge av covid-19,
med en median på 5 måneder utsettelse i hovedspesialisering.
Vedtak
Styret ber leder om å arbeide videre med undersøkelsen for endelig ferdigstillelse
samt offentliggjøring av resultatene. Resultatene legges frem for Ylfs årsmøte 2021.

Styret ber videre om at undersøkelsen repeteres innen utgangen av året for å følge
med på utviklingen av medlemmenes spesialistutdanning.
Sak 6 Arbeidsgruppe arbeidsbelastning – videre arbeid
På styremøtet i oktober 2020 vedtok styret mandat for arbeidsgruppe om arbeidsbelastning.
Arbeidsgruppen har bestått av Jørgen Sandberg Michelsen (leder), Lars Magnus Aker, Kari
Johanne Benitez, Anniken Riise Elnes, Tobias Iveland og Anne Sandvik.
Arbeidsgruppen hadde utformet utkast til en rapport som ble fremlagt styret til styremøtet i
mars 2021. Rapporten inneholdt en rekke forslag til tiltak for å bedre arbeidsbelastningen
for leger. Arbeidsgruppen deltok i styremøtet i mars for diskusjon av rapporten. Det ble
vektlagt at arbeidet hadde vært omfattende, med et svært vidt mandat, og underlagt et
større tidspress enn ønskelig. Styret ønsket at det skulle brukes mer tid på å ferdigstille en
endelig rapport, basert på utkastet som forelå, og vedtok at diskusjon av rapporten skulle
legges frem på tariffkonferansen høsten 2021.
Styret drøftet behovet for videre arbeid.
Vedtak
Styret ber leder og sekretariatet om å utarbeide et saksfremlegg som klargjør styrets
forventninger til videre arbeid til diskusjon til mailbehandling. Saken tas opp til ny
behandling på styremøtet i mai.

