
Arbeidsseminar Ylf
mandag 11. februar 2019, 10:00 Fraværende 17:00
Radisson Collection Royal Copenhagen, Danmark

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik ,  Clara Bratholm ,  Guro-Marte Mpote ,  Fredrik Væting Svenskerud ,  Lorentz Erland Linde ,  Håvard Ravnestad , 
Christer Mjåset ,  Kristin Kornelia Utne ,  Anniken Riise Elnes (Fraværende: 1, 4, 5, 11, 13, 15) ,  Karianne Haga ,  Eivind Aabel

Fraværende: Charlotte Nielsen

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist
Referat:
Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, herunder blant annet følgende:

Ofs tariffkonferanse: Arbeidstid var et av temaene på konferansen og hvordan man bør forholde seg til dette videre.
Ylf-leder holdt innlegg om Ylfs standpunkt.

Virke-forhandlinger: Rullerende planer, vaktfritak og faste stillinger ble avtalt i Virke i februar.

Siste European Junior Doctors-styremøte ble holdt i Oslo i januar/februar. Clara Bratholm oppsummerte.

Helselederskolen hadde helseministeren til stede på siste møte - Clara Bratholm og Håvard Ravnestad redegjorde.

Aktivitet i Sentral streikekomite i Akademikerne Helse der Clara Bratholm er leder.

Fraværsregler LIS1 – oppfølging og plan videre. Det planlegges informative skriv ut på yngreleger.no

Arbeidsmøte med rettshjelpsutvalget - Fredrik Svenskerud redegjorde.

Kurs i innovasjon og entreprenørskap som mulig tema i lederlinje-MBA på medisinstudiet - Lorentz Linde
oppsummerte.

Kristin Utne og Guro-Marte Mpote hadde informasjonsmøte om LIS1 for Nmf i Trondheim der blant annet også
postlegesituasjonen ble diskutert.

LIS1-arbeidsgruppe - Håvard Ravnestad redegjorde for prosessen i arbeidsgruppen nedsatt etter vedtak i landsrådet

Møte med Af-ledelsen. Det forsøkes settes opp et felles styremøte før sentralstyrevalget.

Møte med Of-ledelsen – vårkurset ble gjennomgått, i tillegg til at forhandlinger i Virke og Spekter ble diskutert.

Arbeidsgruppe2 med helseforetakene - Kristin Utne og Håvard Ravnestad redegjorde for prosessen i
arbeidsgruppen og arbeidet med endelig rapport. Rapporten er klar til offentlig deling 25.02.19

Avgitte høringssvar (kan leses på  ):
Høring - saker til landsstyremøtet 2019
Internt høring - spesialforening helseteknologi

Vedtak: Styret ber sekretariatet sette opp en diskusjon om tillitsvalgtopplæringen i Legeforeningen til styremøtet i
mars 2019. Styret tok for øvrig sakene til orientering.

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen



2. Rutine for vedtakelse av styreprotokoll
Referat:
Det er ønskelig å få understreket at protokollene til styremøtene skal reflektere diskusjonen innad i styret og
eventuell uenighet knyttet til gjennomgåtte saker. Det må også legges til rette for at synspunktene til et eventuelt
mindretall kommer tydeligere frem i protokollteksten. Samtidig er det viktig å få på plass rutiner og tidsfrister knyttet til
endringsforslag i protokollteksten etter styremøter for å kunne tilgjengeliggjøre teksten tidligere enn før, samt
klargjøre ansvarsområder knyttet til protokollproduksjon.

Sekretariatet hadde derfor klargjort et sett med retningslinjer for styremedlemmene i tråd med diskusjonen på
styremøtene i januar. Styret drøftet forslaget og gjorde endringer.

Vedtak:
Styret vedtar rutine for vedtakelse av styreprotokollen med de endringer som fremkom i møtet.

 Rutine - godkjenning av styreprotokoll.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

3. yngreleger.no
Referat:
Styret drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren. Redaktøren gjorde særskilt rede for
arbeidet siste måned og tanker om satsning fremover. Ylf får en rekke henvendelser på sosiale medier. En del av
dette svares ut ved henvisning til artikler, ved henvisning til lokale tillitsvalgte, ved henvisning til jus- og
arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen, og ved henvisning til styremedlemmer. Redaktøren foretar vurderingen av
hvor sakene henvises.

Vedtak: Styreprotokoller legges ut på ylf.no når de er ferdige, og informasjon om dette deles i whatsapp. Styret
overlot for øvrig oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer. Det ble særlig pekt på ønske om å informere om
fraværsregler for LIS1. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Fraværende: Charlotte Nielsen

4. Arbeidsgruppe Fond III
Referat:
Sentralstyret hadde nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere utdanningsfond III. Styremedlem Clara Bratholm sitter i
denne arbeidsgruppen.

Sekretariatet (ved JA, Økad og FAG) og Bjørn Ove Ekern Kvavik (ylf) har formidlet følgende til RHFene etter intern
diskusjon i Dnlf:

Leger som fullfører etter "gammel ordning" vil kunne søke refusjon av reise- og oppholdsutgifter til nødvendige
kurs i spesialistutdanningen i henhold til dagens kurskrav for den enkelte spesialitet, kursretningslinjer og
retningslinjer for refusjon fra utdanningsfond III

I ny utdanning gir Helsedirektoratet normerende anbefalinger om læringsaktiviteter, herunder kurs. RHFene
har besluttet å videreføre kursene som er obligatoriske i dagens ordning. Fra 1. mars 2019 kan LIS som
utdannes etter ny ordning søke om refusjon av reise- og oppholdsutgifter i tråd med retningslinjer for refusjon
fra utdanningsfond III ved deltagelse på nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet

Dagens refusjonsordning fra fond III omfatter ikke kurs for LIS 1, og omfattet heller ikke den tidligere
turnusordningen. Legeforeningen fastholder at kurs for LIS 1 ikke er omfattet av refusjonsordningen fra
utdanningsfond III så lenge det ikke gjenspeiles i finansieringen.

Styret drøftet status i Legeforeningens arbeid med utdanningsfond III.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen

5. Arbeidsgruppe - Forhandlingsfullmakt
Referat:

Sentralstyret hadde nedsatt en arbeidsgruppe om bruken av forhandlingsfullmakt, hvor yrkesforeningene og NMF
tilbys deltakelse, i tillegg til sekretariatsbistand. Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang av Legeforeningens
regelverk og praksis for bruk av forhandlingsfullmakt, samt komme med anbefaling for fremtidig håndtering av
fullmakter ved Legeforeningens ulike forhandlingsløp innen 31. desember 2019.

Styret drøftet saken, herunder Ylfs representant i arbeidsgruppen.

Vedtak: Styret foreslår Anja Fog Heen til arbeidsgruppe om bruk av forhandlingsfullmakt. 



 Arbeidsgruppe - bruk av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen (L)(612524_1_P).pdf

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen

6. Vikarer OUS - vs gr 1
Legeforeningen hadde hatt møte med Spekter og lokale parter på OUS 31.01.19 for å diskutere implementeringen av
faste stillinger. Et særlig spørsmål har vært om OUS overholder tariffavtalen ved at leger som ansettes i midlertidige
stillinger i all hovedsak rutes inn i såkalte gjennomstrømsstillinger. På denne måten blir det ikke ansatt i vikariater og
det oppstår ikke flere situasjoner hvor leger kan kreve fast ansettelse etter 3-årsregelen. OUS er tydelig på at de
ønsker et unntak fra rett til fast tilsetting for denne type stillinger. Videre viser de til at de ikke har forpliktelser til å
tilby gjennomstrømsstillinger til leger, med mindre de har fast stilling eller 4-6 års stilling annet sted. Praktiseringen
har ført til at medlemmer som har vikariater ikke får tilgang til gjennomstrømsstillinger, og således ikke får nødvendig
tjeneste for å bli ferdig spesialist.

Det er problematisk at ansvaret til å rigge systemet for gjennomstrømming har ligget i OUS. Dette burde nok ha vært
håndtert av en mer overordnet instans, som Helse Sør-Øst. Videre har kapasiteten knyttet til å håndtere dette i OUS
vært for lav, og det har ikke i tilstrekkelig grad vært prioritert av arbeidsgiver å kvalitetssikre og oppdatere
ventelistene. Det er videre problematisk at vikariater ikke lyses ut. Det må tilbys fulle gruppe1-løp for de som kommer
inn i stillingene, og dette skjer ofte ikke i dag.

Arbeidsgiver har nå ønsket noe mer tid til å arbeide med problemstillingene i Helse Sør-Øst. Det reises spørsmål ved
om dette også er problematisk i andre regioner.

Vedtak: Styret avventer dialogen i Helse Sør-Øst, men er utålmodig i forhold til løsning.  Vikariater må lyses ut, og 
enkeltsaker må følges opp fortløpende. Styremedlemmene Guro-Marte Gulstad Mpote og Lorentz Linde ser særskilt
på om det er liknende problemstillinger i henholdsvis region Midt og region Vest.
Man har løpende dialog med JA-avdelingen (jus og arbeidsliv) om mulige tariffavtalte løsningsforslag.

 Møte med OUS om implementering av faste stillinger LIS 310119.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

7. Arbeidsgruppe - forholdet mellom styret og landsrådet mv
Referat:
Arbeidsgruppen som vurderer forholdet mellom styret og landsrådet mv hadde bedt om info fra styrets medlemmer
på anslått tidsbruk i vervet. Styrets medlemmer hadde enkeltvis svart opp arbeidsgruppens bestilling.
Sekretariatet hadde også utarbeidet et notat i henhold til arbeidsgruppens bestillinger. Det var lagt opp til en
orientering om arbeidsgruppens arbeid. Leder for arbeidsgruppen informerte.
Arbeidsgruppen har i utgangspunktet fått en frist til å levere arbeidet 1. mars, men allerede nå signaliserer leder at
dette blir for knapt. Det åpnes derfor opp for at gruppen kan levere medio mars. Dette vil innebære at styret må
innkalles til ytterligere et styremøte i slutten av mars for å kunne behandle rapporten før årsmøtet i april. Gruppens
leder oppdaterer Ylf-leder jevnlig på hvor arbeidet står. Foreløpig berammes et nytt styremøte til 26. mars.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

 Aktiviteter Ylf dag for dag - Christer.pdf
 Anja Fog Heen arbeidsoppgaver Ylf_innsendt.pdf
 Anslag for bruk av tid - Håvard.pdf
 Arbeidsoppgaver - Svenskerud.pdf
 Arbeidsseminar Ylf - Agenda.pdf
 Generelt om tidsregistreringen - Christer.pdf
 Oppgaver og tidsbruk - Guro Marte.pdf
 Oppgaver og tidsbruk - Lorentz.pdf
 Oversikt over arrangementer og møter - tidsbruk Christer.pdf
 Tidsbruk Ylf styret - Bratholm.pdf
 Kristins arbeidsoppgaver i yngre leger forenings styre.pdf
 Kartlegging til arbeidsgruppe.pdf
 Oppgaver og tidsbruk Einar.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

8. Sekretariatstjenester
Referat:
Styret drøftet behovet for sekretariatstjenester, herunder behovet for å avvente tilbakemelding til Legeforeningen til
etter at det foreligger konklusjoner fra arbeidsgruppen som ser på forholdet mellom styret og landsrådet mv. Det var
avklart at sekretærressurser er justert til 30 %. Styret drøftet bruk av eksternt byrå på årsmøtet på samme måte som
andre foreningsledd. 

Vedtak: Sekretariatet og kurskomiteeen gis fullmakt til å inngå avtale med eventbyrået CIC for bistand under



årsmøtet, i samsvar med styrets drøftelse.Ordningen evalueres etter gjennomført møte.
Styret melder tilbake til Legeforeningen at det er behov for mer tid før det kan gis tilbakemelding om behovet for
sekretariatstjenester. Det bes om utsatt frist til 1. april.

 brev til styrene - sekretariatsbistand til yrkeksforeningene-Ylf.pdf
 4. februar 2019 - YLF Tilbud konferansetjenester.pdf
 6. februar 2019 Prisestimat PCO.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

9. Valg av nytt Sentralstyre
Referat:
Styret drøftet brev fra valgkomiteen med anmodning om å fremme forslag på kandidater innen 1. mai 2019

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styrets innspill til kandidater til neste sentralstyre fremmes etter valg av nytt
styre i april 2019.

 Brev fra valgkomiteen.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

10. Endringer i Dnlfs forretningsorden
Referat:
Styret diskuterte på styremøtet i januar 2019 forslag til endringer i Legeforeningens forretningsorden under
landsstyremøtene. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til endringer som ble fremlagt styret for
diskusjon.Forslagene til endringer innebar at taletiden ikke kan settes lavere enn 2 minutter, at saker ikke bør
stykkes opp, og at kunstneriske innslag ikke må beslaglegge tid fra diskusjonene, og heller legges i forkant eller
etterkant av møtet.

Vedtak: Styret vedtok forslag til endringer i Legeforeningens forretningsorden for oversendelse til Legeforeningen.

 Forslag til endringer av forretningsorden 2019.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

11. Global helse i Ylf
Referat: Ylf hadde mottatt en henvendelse fra global helseansvarlig i Nmf med forespørsel om å opprette en komite
for global helse i Ylf. Styret vurderte tiltaket som positivt, men pekte også på at dette ikke ligger innenfor Ylfs
punktprogram, at det ikke er avsatt budsjettmidler til dette. Global helse må også forutsettes å bli ivaretatt på
Legeforenings-nivå og i det internasjonale arbeidet som foreningen allerede er involvert i.

Vedtak: Det opprettes ikke en egen komite for global helse i Ylf. Styret viser videre til at landsstyret har bedt
sentralstyret om å arbeide spesielt med det internasjonale arbeidet.

 Global helse i Ylf.pdf

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen

12. Vårkurset/årsmøtet
Referat:

Styret drøftet programmet til vårkurset og foreløpig saksliste til årsmøtet. Kurskomiteen redegjorde for arbeidet med
vårkurset så langt. Det var kommet inn et forslag om å iverksette workshop første dag av årsmøtet. Styret drøftet
forslaget. Det ble pekt på at forslaget ble oppfattet som konstruktivt. På den annen side ble det anført at det burde
være mer tid til selve diskusjonene, noe som har vært bakgrunnen for å utvide årsmøtet til 1,5 dager.   

Vedtak: Kurskomiteen ferdigstiller program og sørger i samarbeid med sekretariatet for at dette blir publisert. Det
legges ikke opp til workshops om aktuelle saker, men styret ønsker å sette av mer tid til diskusjonene ved utvidelse
av årsmøtet fra 1 til 1,5 dager. Sekretariatet og leder bes ferdigstille forslag til saksliste til årsmøtet for endelig vedtak
på styremøtet i mars 2019.

 Ylf Program skisse vårkurs 2019 per 30.01.19.pdf
 Forslag om workshop - Fattah.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

13. Arbeidet med politisk dokument og punktprogram for perioden 2019 - 2021
Referat: Styret drøftet det videre arbeidet med utkast til nytt politisk dokument og punktpogram for perioden 2019-
2021.

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Kristin Utne og Eivind Aabel som ferdigstiler et utkast til nytt



politisk dokument og punktprogram for perioden 2019 - 2021 til styremøtet i mars 2019.

 Ylfs politiske dokument og punktprogram for 2017-2019.pdf

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen

14. Budsjett
Referat.
Styret diskuterte foreløpige budsjettforutsetninger for styrets forslag til budsjett for 2020.

Budsjettdiskusjonen henger sammen med den pågående ressursdiskusjonen og arbeidet til den nedsatte
arbeidsgruppen som skal se på forholdet mellom styret og landsrådet og sekretariatsressurser generelt. Forslag til
budsjett vil i stor grad avhenge av utfallet av dette arbeidet.

Per i dag har Ylf en aktivitet som medfører at man går i minus og tærer på oppsparte midler. Legeforeningens
finansieringsmodell gir ikke økonomiske insentiver mtp ytterligere økt aktivitet. Heller ikke det økende medlemsantallet
veier opp for den økte aktiviteten. Ylf har allerede tatt opp muligheten sentralt for å se på en endring av
finansieringsmodellen. Denne dialogen fortsetter parallelt med budsjettprosessen.

Vedtak: Sekretariatet og leder tar med seg styrets innspill til det videre arbeidet med budsjettet, og bes på denne
bakgrunn om å fremlegge utkast til budsjett til styremøtet i mars 2019.

 Vedtatt budsjett 2019 på årsmøte 26.04.pdf

Fraværende: Charlotte Nielsen

15. Kravsinvitasjoner i de ulike tariffområdene
Referat: Styret drøftet status i de ulike tariffområdene.

Vedtak: Sekretariatet og leder svarer opp kravsinvitasjonene i samsvar med styrets drøftelse og landsrådets føringer.

 Brev kravsinvitasjon Akademikerne.pdf
 HOVEDAVTALEN I STATEN kravsinvitasjon.pdf
 Kravsinvitasjon - KS, mellomoppgjøret 2019.pdf
 Kravsinvitasjon - Oslo kommune, mellomoppgjøret 2017 (L)(1005242).pdf
 Kravsinvitasjon HTA Stat.pdf
 Kravsinvitasjon HTA stat - Akademikerne.pdf
 Kravsinvitasjon KS Akademikerne.pdf
 Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter (L)(1004976).pdf
 Kravsinvitasjon Oslo kommune Akademikerne.pdf
 Kravsinvitasjon til Hovedavtalen i staten 2019 Akademikerne.pdf

Fraværende: Anniken Riise Elnes, Charlotte Nielsen

16. Vernebestemmelser for leger - behov for justeringer?
Referat:

Landsrådet vedtok i 2017 at konsekvensene av å redusere vaktlengde i sykehus for å ivareta kompenserende hvile
skulle utredes. Dette arbeidet er blitt utsatt på grunn av at Ylf har deltatt i den såkalte «Gruppe 1», som var nedsatt
av arbeidsgiversiden for å diskutere muligheten for å legge om til tre-delt-vaktsjikt for leger i sykehus. Denne
gruppen har nå levert en rapport der man konkluderer med at tredeling ikke er mulig. Det er nå behov for en
arbeidsgruppe internt i Ylf for å diskutere innholdet i det nevnte vedtaket fra 2017. Styret diskuterte involvering av
landsrådet i det videre arbeidet.
 

Vedtak: Styret ønsker å nedsette en arbeidsgruppe til å foreta en utredning om arbeidstidsregulering og vaktlengde i
sykehus i samarbeid med Of. Arbeidsgruppen bør være bredt sammensatt, herunder ha med representanter fra store
og små sykehus. Styret ber sekretariatet og leder om å rette en henvendelse til Of med forespørsel om en felles
utredning i denne forbindelse. Saken tas opp med landsrådet som en orienteringssak på årsmøtet, hvor det også
anmodes om innspill til gruppens arbeid.

Fraværende: Charlotte Nielsen




