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Beslutningsmøte

Sak 1 Høring - innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Ylf hadde mottatt høring - innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Det fremkom at kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med regjeringens
langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023-2032, med sikte på å legge
frem planen i oktober 2022.
Vedtak
Leder utformer et utkast til høringsuttalelse som mailbehandles i styret før endelig
innsending til Legeforeningen innen 9. august 2021.

Sak 2 Overgangsperiode for redaktør – uttalelse fra kontrollkomiteen
På styremøtet 20. mai 2021 behandlet styret spørsmålet om behovet for en
overgangsperiode for redaktør av yngreleger.no. Det ble pekt på at drift av nettbasert
medlemsinfo som yngreleger.no fordrer behov for raskere å komme ut med saker, og det
krever mer av teknisk håndtering av utstyr, bruk av nettsiden og SoMe tilknyttet denne.
Videre ble det pekt på viktigheten av å sikre at yngreleger.no er operativt også fra ny
funksjonsperiode 1. september, og behovet for å få satt ny Redaktør inn i rollen det
medfører å ha dette ansvaret. Det ble anbefalt en overgangsperiode tilsvarende en måned,
og at honorar for denne perioden fremlegges for kontrollkomiteen for vurdering.
Saken ble oversendt kontrollkomiteen for avgjørelse, og det foreligger nå uttalelse
fra kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen godkjenner en lønnet overgangsperiode på en
måned og oppfordrer styret til å utarbeide et forslag om å ta inn dette i Ylfs lover og
fremlegge forslaget for landsrådet.

Vedtak
Styret tok saken til etterretning. Leder og sekretariatet bes forberede en sak
vedrørende landsrådsbehandling til arbeidsmøtet 13.-17. september 2021

Sak 3 Tildeling av lederstipend for 2021
Ylfs lederstipend ble lyst ut på ylf.no 12. mai 2021, med frist for å søke innen 13. juni 2021.
Etter retningslinjene skal det være minst 1 måneds frist. Det er også informert om stipendet
på yngreleger.no
Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet innstilling
til Ylfs styre. Ylfs styre avgjør søknadene og tildeler stipend på bakgrunn av innstillingen fra
valgkomiteen og de innkomne søknadene. Det forelå innstilling fra valgkomiteen.
Blant de innkomne søknadene forelå det også enkelte søknader fra medlemmer som har
meldt seg på helselederskolen. Styret drøftet særlig om utgifter til helselederskolen kan
dekkes av lederstipendet.
Vedtak
Ylfs lederstipend for 2021 tildeles Bjørg Merete Hjallen med inntil 40.000 kroner og
Emilie Sollie Rud med inntil kroner 45.000.
Det dekkes ikke kostnader til helselederskolen i denne søknadsrunden da styret
opplever et behov for å foreta en gjennomgang av om utgifter til helselederskolen
skal kunne søkes fra lederstipendet, og hva som eventuelt skal være kriteriene for slik
tildeling. Leder og sekretariatet bes utarbeide sak til styrets arbeidsmøte i september
2021, hvor problemstillingen diskuteres.

Sak 4 Landsstyremøtet 2021 - evaluering
Legeforeningens landsstyremøte ble avholdt digitalt i perioden 01.-03.06.21.
Styret foretok en evaluering av gjennomføringen av landsstyremøtet.
Vedtak
Leder tar med seg styrets innspill til evaluering i Legeforeningen. Styret tok for øvrig
saken til orientering

Sak 5 Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet – forslag fra Ylf
Ylf hadde mottatt henvendelse fra Legeforeningens Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet da
det skal oppnevnes nytt Utvalg for perioden 1.9.21-31.8.23, hvor det ble bedt om forslag fra
Ylf.
Det fremgikk av henvendelsen at Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet skal ha følgende
sammensetning:
• 3 representanter fra yrkesforeningene
• 3 representanter fra fagmedisinske foreninger og
• 2 representanter fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
(LFKP).
Anja Fog Heen sitter i utvalget etter forslag fra Ylf. Hun leder utvalget nå, og ønsker gjenvalg.
Vedtak
Styret foreslår gjenvalg av Anja Fog Heen til Legeforeningens utvalg for kvalitet og
pasientsikkerhet. Sekretariatet bes formidle styrets forslag til Legeforeningen.
Sak 6 Styringsgruppe helselederskolen – kull III
Ylfs er kontaktet av Legeforeningens da det skal det settes opp en styringsgruppe for
Helselederskolen kull III.
Det er vist til at Clara Bratholm og Håvard Ravnestad satt fra Ylf i styringsgruppen for kull I og
II. Legeforeningen etterspør hvem Ylf ønsker i styringsgruppen for kull III.
Vedtak
Styret viser til at det er en overgangsperiode frem til nytt styre tiltrer 1. september,
og at det ikke er foretatt fordeling av oppgaver i det nye styret. Styret vil derfor
foreslå at leder Kristin Kornelia Utne går inn i styringsgruppen for helselederskolen –
kull III, som en foreløpig ordning inntil fordelinger i det nye styret er gjennomført.
Sekretariatet bes videreformidle styrets forslag til Legeforeningen.

Sak 7 Arbeidsgruppe arbeidsbelastning – videre arbeid
På styremøtet i oktober 2020 vedtok styret mandat for arbeidsgruppe om arbeidsbelastning.
Arbeidsgruppen utredet legers arbeidsbelastning på sykehus, arbeidet med forslag tiltak for
å bedre arbeidsbelastningen, og utformet en rapport med 53 tiltak for å bedre
arbeidsbelastningen for leger.
Rapporten ble behandlet i styremøte 24.03.21. Det ble løftet en rekke innspill til
konkretisering og revidering av rapporten. Styret vedtok å utsette rapportfremlegg til
tariffkonferansen 2021. På styremøtet i 20.05.21 vedtok styret tilbakemelding til
arbeidsgruppen, med forespørsel om deltakelse i et videre arbeid, og det ble sendt ut epost
til arbeidsgruppens medlemmer.
Flere av arbeidsgruppens medlemmer hadde av hensyn til andre oppgaver meldt tilbake at
det ikke passet med videre arbeid nå. Styret drøftet videre fremdrift.
Vedtak
Styret ber leder og sekretariatet forberede sak til styret på arbeidsmøtet med sikte
på å komme videre i arbeidet med arbeidsbelastning.

