
Protokoll - styremøte 26. oktober 2020 – Quality Hotel Fredrikstad 
 

Til stede: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm, Oda Kristine Sandli, Ingeborg 

Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen, Kristin Fagereng, vararepresentant Morten Langfeldt Friberg, 

redaktør Karianne Haga, rådgiver Marthe Helene Sandli og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik 

Forfall: Håvard Ravnestad og Bjørn Gardsjord Lio  

Agenda  
 

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

- Arbeidsgruppe Arbeidsbelastning (se egen sak) 

- Møte med Spekter om ny kompetansestige 

- Forhandlingsdelegasjonen i Legeforeningen 

- Evaluering av LIS1-ordningen 

- Helselederskolen 

- Kompetanseportalen 

- Prosessen med nye OUS 

- Andre møter 

 

Vedtak:  

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

og sekretariatet bes fremme sak om sykehusbygg for diskusjon til styremøtet i november 

2020.  

 

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

redaktøren. Det ble særlig orientert om at planlagt oppgradering er gjennomført.  

Vedtak:  

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til 

orientering.  

 

3. Politikk og strategi  

Det ble lagt opp til en orientering om aktuelle saker, herunder presentasjon av 

statsbudsjettet. 

  
Vedtak:  

Styret ble informert om aktuelle saker, og diskuterte videre strategi  

 

4. Høringer  
Det ble fremmet forslag om at leder og sekretariatet utarbeider forslag til aktuelle høringer: 



- NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning 

- Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling. 

- Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv. 

 

Vedtak:  

Leder og sekretariatet utarbeider utkast til høringssvar for utsending til styret for innspill pr 

epost. 

 

5. Forhandlingssituasjonen 2020 
Det ble lagt opp til en orientering om status fra forhandlingsdelegasjonene og diskusjon om 

strategi for hovedoppgjørene 2020.  

Vedtak:                                                                                                                                                   

Styret diskuterte forhandlingssituasjonen 2020.   

 

6. Oppnevning til rettshjelpsutvalget 
Ylf hadde mottatt brev fra Legeforeningen vedrørende oppnevning til rettshjelpsutvalget 
(RHU). RHU består av representanter foreslått av hver enkelt yrkesforening og Nmf. Styret 
drøftet forslag til representanter i rettshjelpsutvalget.  
Fredrik Svenskerud som i dag sitter i RHU etter forslag fra Ylf deltok digitalt med orientering 

om RHUs arbeid. Fredrik Svenskerud ønsker å fortsette i utvalget for en nyoppnevning.  

 

Vedtak:  

Styret fremmer forslag på Fredrik Svenskerud for nyoppnevning, med Fride Bysveen Lier som 

vararepresentant til rettshjelputvalget.   

 

7. Arbeidsgruppe arbeidsbelastning – oppnevning og mandat 
Styret har ved flere anledninger drøftet arbeidsbelastning, herunder arbeidsgruppe som skal 

fremlegge rapport for diskusjon i landsrådet. I det konkrete arbeidet med problemstillingen 

har det vært behov for å gå noen runder med diskusjoner om deltakere og mandat. Det var 

fremlagt et forslag til mandat, som har vært diskutert i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har 

stilt seg bak mandatet. Saken ble fremlagt for drøfting i styret for forankring av mandat og 

sammensetning av gruppen. 

 

Vedtak:  

Styret godkjenner oppnevningen av arbeidsgruppe arbeidsbelastning bestående av Jørgen 

Sandberg Michelsen (leder), Lars Magnus Aker, Kari Johanne Benitez, Anniken Riise Elnes, 

Tobias Iveland og Anne Sandvik for å utrede legers arbeidsbelastning på sykehus, og foreslå 

tiltak for å bedre arbeidsbelastningen. Arbeidsgruppen gis anledning til å utvide sin 

sammensetning etter behov og kan også spille på ressurspersoner utenfor 

arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen gis sekretariatsbistand fra rådgiver Marthe Helene Sandli og 

direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. 

Styret godkjenner mandat for arbeidsgruppen. 



 

8. Høstkurs og tariffkonferanse 2020 
Det var lagt opp til en oppdatering om praktiske forhold rundt høstkurs og tariffkonferanse 

2020.  

Det ble særlig diskutert hvordan man skal kunne gjennomføre høstkurs og tariffkonferanse i 
lys av den spesielle situasjonen med Covid-19. Det ble drøftet en rekke tiltak som skal settes i 
verk, samt viktigheten av at det er stor bevisstgjøring rundt mulighetene for smitte, og at 
smittevernregler følges nøye. Det var foreslått at det oppnevnes særskilte personer – såkalte 
"Trivsels- og smitteveiledere" - med ansvar for ekstra bevisstgjøring av avstandsregler 
mellom deltakerne. Videre ble det diskutert hvordan man skal gjennomføre møtene, 
inkludert pauser og servering. Det ble pekt på at ansvaret for dette forankres i styret og 
sekretariatet.  
 
Vedtak:          

Styret drøftet høstkurs og tariffkonferanse 2020, med særlig fokus på smittevern. Det ble 

vedtatt at siste kursdag utgår. Det ble videre utarbeidet en punktliste for overholdelse av 

smittervernregler, herunder inndeling i kohorter. Kursleder Ingeborg Henriksen, 

styremedlem Oda Sandli, varastyremedlem Morten Langfeldt Friberg og Erik Engebretsen 

utgjør Trivsels- og smittevernveiledere under hele kurset med særlig ansvar for å sikre 

overholdelse av avstand mellom deltakerne. 

                                                                                                                    

9. Digital kurspakke i Legeforeningen 
Det ble lagt opp til informasjon om digitale kurspakker for tillitsvalgte i Legeforeningen. 

Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom og rådgiver Hege Synne Rahm deltok digitalt for å 

redegjøre for status. Styret drøftet saken, og kom med innspill til Legeforeningens 

kurspakker. 

Vedtak:          

Styret tok saken til orientering 

 

10. Styrets halvtime -utgikk fra møtet 
 

 Styret evaluerte styremøtet 
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