
Styremøte Ylf
13. desember 2019, 9:30 til 17:00
KS Agenda

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik, Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Kristin Kornelia Utne, Karianne Haga, Bjørn Gardsjord Lio, Oda Kristine Sandli, 
Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen (Fraværende ved: 4, 5, 6, 9)

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist
Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte, hvor særlig følgende saker ble nevnt:

-Oppdatering fra forhandlingsutvalg Spekter

-Gjennomstrømstillinger (oppdatering)

-Forhandlinger KS

-Oppdatering sentralstyremøte

-Arbeiderpartiets sykehuspolitiske seminar

-Møte med Riksrevisjonen

- Helselederskolen

- Arbeidsgruppe legespesialist

- Sykehusprosessen på Helgeland

Vedtak:

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist.

2. yngreleger.no
Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren

Vedtak:

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føring er, og tok for øvrig saken til orientering.

3. Sekretariatsbistand
Styret drøftet Ylfs sekretariatsbistand på arbeidsmøtet 23.-27. september og vedtok å be leder gå i dialog med
Legeforeningen for å etablere en ordning med 50 % samfunnspolitisk støtte, med en dedikert person til å fylle
funksjonen i samsvar med styrets diskusjoner og forutsetninger. Det ble lagt opp til en redegjørelse for status i saken.

Vedtak:

Styret oppdateres på saken på styremøte i januar, og tok for øvrig saken til orientering



4. Gjennomgang av status i ulike interne prosjekter/arbeidsgrupper
Styret hadde gjennom høsten nedsatt ulike prosjekt og arbeidsgrupper som skal arbeide videre med oppnåelse av
bestillinger fra landsrådet. Det ble lagt opp til en kort status i prosjekt og arbeidsgrupper som en del av forberedelsene
til styreseminaret i januar, med formål å definere nødvendig arbeid frem til styret møtes i januar. Følgende
prosjekt/arbeidsgrupper ble diskutert i denne sammenheng:

- Arbeidsbelastning

- Overgangsordninger i spesialiseringen

- Ylfs policydokument om spesialisering

- Ansettelse

- Forskning

- Legespesialisten

- Elektronisk søknadssystem LIS1

- Sommerferieplaner

- Personvernerklæring

Vedtak:

Styremedlemmer med ansvar for ulike prosjekter/arbeidsgrupper følger opp videre med bakgrunn i styrets diskusjoner.
Styret tok for øvrig saken til orientering

Fraværende: Jørgen Sandberg Michelsen

5. Retningslinjer for lederstipend
Ylf har et lederstipend som deles ut årlig i størrelsesorden 120 000 kroner. Styret drøftet retningslinjer for lederstipendet
på arbeidsmøte 23. – 27. september 2019.

Styret vedtok at styremedlemmene Kristin Fagereng, Oda Sandli, Ingeborg Henriksen og nestleder Clara Bratholm skulle
se på retningslinjer og komme tilbake med et forslag til reviderte retningslinjer. Det ble lagt opp til en diskusjon av
retningslinjene basert på forslag fra gruppen.

Vedtak:

Styremedlem Oda Sandli oppnevnes til leder av gruppen. Arbeidsgruppen bes komme tilbake til et helhetlig forslag til
retningslinjer til styremøtet i januar 2020.

Fraværende: Jørgen Sandberg Michelsen

6. Vårkurs og årsmøte 2020
Det legges opp til en diskusjon om fremdrift i planleggingen av vårkurs og årsmøte 2020. Kurskomiteen redegjør for
saken.

Vedtak:

Kurskomiteen følger opp saken videre med bakgrunn i styrets drøftelser. Styret tok for øvrig saken til orientering

Fraværende: Jørgen Sandberg Michelsen

7. Godkjenning av protokoll fra tariffkonferansen 19.-20. november 2019
Det ble lagt opp til godkjenning av protokoll fra tariffkonferansen 19.-20. november 2019.

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra tariffkonferansen 19.-20. november 2019.

8. Evaluering av spesialistutdanningen/ tjeneste for leger i spesialisering
Ylf og Legeforeningen var invitert til samarbeidsmøte med Regionale utdanningssentre (RegUt-ene) 21. oktober 2019,
hvor det ble foretatt en gjennomgang av RegUt-enes evaluering for hvert LIS1-kull som gjennomføres mot slutten av
sykehustjenesten. 

Styret drøftet saken på Zoom-møte 2. desember, hvor det ble bedt om at leder og sekretariatet sammenfattet
diskusjonen i et notat som grunnlag for vedtak i saken. Det var fremlagt et notat til diskusjon i styret om veien videre
vedrørende undersøkelser som evaluerer LIS-tjenesten.

Vedtak:



Styret stilte seg bak anbefalingene i notat om evaluering av LIS-ordningen.

 LIS-evalueringen.pdf

9. Sentral kurskomite – tilbakemelding til Legeforeningen
Ylf hadde mottatt en henvendelse fra Legeforeningen vedrørende oppnevning til sentral kurskomite for
tillitsvalgtkursene. Det fremkom av henvendelsen at det i utgangspunktet er lederen av yrkesforeningene som er
oppnevnt som medlem, men at oppgaven kan delegeres til en annen person i styret. Det ble lagt opp til en diskusjon
om hvem som bør representere Ylf i sentral kurskomite.

Vedtak:

Ylfs representant i sentral kurskomite er Ingeborg Henriksen. Styret ber leder og sekretariatet sette opp en sak til
diskusjon på styremøtet i januar vedrørende Ylfs innspill til struktur på tillitsvalgtkursene.

 Sentral kurskomite.pdf

Fraværende: Jørgen Sandberg Michelsen


