Styremøte Ylf
18. november 2019, 9:30 til 17:00
Thon hotel Storo

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

Møteprotokoll
1. Hendt siden sist
Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, herunder:
- Arbeidsmøte i Akademikerne-helse
- Ofs ekstraordinære landsrådsmøte
- EHIN-konferansen
- Utdanningsfond III
- Kurskomiteene i Of of Ylf vedrørende felles vårkurs 2020
- LIS-konferansen i Trondheim
- Sentralstyremøte i Legeforeningen med fastsetting av satsningsområder
- Kontakt med LVS om felles samarbeid
- Møte med RHF-ene om LIS1 ansettelser
- Delegasjonsmøte forhandlingsdelegasjonen KS
- Møte i European Junior doctors
Vedtak:
Styret tok saken til orientering
rikslonnsnemndas-kjennelse-01-2019-sign - LO pensjon.pdf
rikslonnsnemndas-kjennelse-02-2019-sign - pensjon.pdf

2. yngreleger.no
Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren. På forrige styremøte
ble det lagt opp til en gjennomgang av behovet for oppgradering av yngreleger.no. Redaktør og direktør har snakket
med Dr. Petter Risøe om bistand til kartlegging av oppdateringsbehov/mulighetsrom hva gjelder nettsiden yngreleger.no.
Risøe har tilbudt seg å bistå styret i arbeidet. Leder har ønsket åpenhet om hva dette innebærer, og det legges opp til
en diskusjon vedrørende dette.
Vedtak:
Leder meldte seg inhabil i diskusjonen om oppgraderingsbehov for yngrelger.no, og fratrådte under styrets
behandling. Styret overlot oppfølging til redaktør Karianne Haga og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik i tråd med styrets
føringer, og det gis fullmakt til å inngå avtale om bistand fra Petter Risøe til kartlegging av
oppdateringsbehov/mulighetsrom hva gjelder nettsiden yngreleger.no. Det stilles inntil 5.000 kroner til disposisjon for et
slikt kartleggingsarbeid. Beløp utover dette forutsettes fremlagt for styret til vurdering. Styret tok for øvrig saken til
orientering

3. Arbeidsgruppe arbeidsbelastning
Styret drøftet arbeidet med arbeidsbelastning på sitt arbeidsmøte 23. – 27. september 2019. Styremedlem Jørgen
Sandberg Michelsen fikk arbeidsbelastning som sitt ansvarsområde.
Videre ble det vedtatt å ta sikte på å gjennomføre en tilsvarende og sammenlignbar arbeidsbelastningsundersøkelse i
løpet av 2019 som Ylf gjennomførte i 2017. Det ble forutsatt kontakt med Legeforeningen for et samarbeid om aktuelle
undersøkelser i løpet av høsten.
Det ble lagt opp til en diskusjon om det videre arbeidet med arbeidsbelastning, og det henvises til Ylfs punktprogram
hvor det fremkommer at:
Legers arbeidstidsordninger skal være kollektive med samsvar mellom arbeidsmengde og arbeidstiden
Det ble foreslått at det videre arbeidet med arbeidsbelastning håndteres av en arbeidsgruppe ledet av styremedlem
Jørgen Sandberg Michelsen. Det var videre foreslått at arbeidsgruppen bør utforme en rapport til fremleggelse på
årsmøtet i april, med styrebehandling av arbeidsgruppens anbefalinger til styremøtet i mars 2020.
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av styremedlem Jørgen Sandberg Michelsen (leder) og nestleder Clara
Bratholm. Disse gis fullmakt til å utvide gruppen med ytterligere to-tre representanter. Arbeidsgruppens sammensetning
bør gjenspeile forholdet mellom store og små sykehus og ha geografisk spredning. Arbeidsgruppen gis
sekretariatsbistand av direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. Arbeidsgruppen bes fremlegge en rapport som bakgrunn for
diskusjon med landsrådet på årsmøtet 2020. Rapporten ferdigstilles til styrebehandling på arbeidsmøtet i mars 2020.
58223-legers-jobbtilfredshet-i-endring.pdf
Presentasjon arbeidstidundersøkelsen 2016.pdf
Quest4737468_2019-11-12T09.22.22.pdf
Rambøll - rapport arbeidsmiljøundersøkelse 2018.pdf
Yngre legers forening - Rapport Arbeidsbelastning i sykehus 2017.pdf

4. Konserntillitsvalgtordningen
Det bel lagt opp til info om konsertillitsvalgtordningen (KTV), samt en diskusjon om hvordan Ylf kan få informasjon fra
RHF-nivået via KTV-ene.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

5. Evaluering av spesialistutdanningen/ tjeneste for leger i spesialisering
Det var lagt opp til en diskusjon om evaluering av spesialistutdanningen/tjeneste for leger i spesialisering og aktuelle
undersøkelser i denne sammenheng. Det ble foreslått at saken skulle utsettes til behandling på zoom-møte av hensyn til
tidspress.
Vedtak:
Saken utsettes til eget nettmøte.
Mandat for de regionale utdanningssentrene V4.0 REVIDERT okt 2018.pdf
nasjonal-evaluering-av-spesialistutdanningen-for-leger-2016.pdf
Oppsummering samarbeidsmøte regut og Legeforeningen.pdf
Prosjektrapport LIS-portal endelig versjon.pdf

6. Intern høring – Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt,
aktuelle saker m.m.
Ylf hadde mottatt intern høring med et forslag til tema for den helsepolitiske debatten (sak 7) og forslag til temaer for
aktuelle saker (sak 9) under landsstyremøtet 2021. Det var bedt om foreningsleddenes tilbakemeldinger på dette og
eventuelt alternative forslag.
Styret drøftet behovet for å sette av tilstrekkelig tid til de sakene som er satt opp på agendaen.
Vedtak:
Styret støtter sentralstyrets forslag til debatter på landsstyremøtet 2020. Leder og sekretariatet bes svare ut høringen i
samsvar med styrets diskusjoner.
Intern høring - landsstyremøtet 2020 - planleggeing av helsepolitisk debatt og aktuelle saker.pdf

7. Høstkurs og tariffkonferanse
Det var lagt opp til en diskusjon om siste oppdateringer og gjennomføring av høstkurs og tariffkonferansen.
Vedtak:

Styret vedtok forslag til krav innenfor de ulike tariffområdene til fremlegg på tariffkonferansen. Styret tar for øvrig saken
til orientering
Program høstkurs og tariffkonferanse november 2019.pdf
Sakliste - tariffkonferanse.pdf

8. Ylfs representasjon i European Junior Doctors (EJD)
Det ble fremmet ønske om diskusjon vedrørende Ylfs representasjon i EJD etter at Shruti Sharma ble valgt til styreplass
med ansvar for spesialisering (Postgarduate training). Det ble orientert om at styreplassen ikke vil medføre kostnader
utover det som allerede er planlagt. Det ble diskutert hvordan man kan sikre et samarbeid mellom Shruti Sharma og
styrets representanter for spesialisering - Kristin Fagereng og Ingeborg Henriksen. Det ble videre diskutert hvordan
fremtidige valg av representanter til EJDs styre bør forankres i Ylfs styre.
Vedtak:
Det legges opp til et samarbeid mellom arbeidet med spesialisering i EJD og styrets arbeid med spesialisering.I det
videre samarbeidet skal Sharma holde styret løpende orientert om arbeidet i EJD, særlig med tanke på spesialisering.
Ved fremtidige forslag til styrerepresentasjon i EJD fra Ylfs side forutsettes saken fremlagt som ordinær styresak med
forslag til vedtak.

