Protokoll Teams-styremøte 21. april 2020 kl 09.00 – 16.00
Til stede: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm (sak 4), Ingeborg Henriksen, Jørgen
Sandberg Michelsen, Oda Sandli, Kristin Fagereng (sak 4), Bjørn Gardsjord Lio og redaktør Karianne
Haga. Fra sekretariatet rådgiver Marthe Helene Sandli og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik
Fravær: Håvard Ravnestad

1. Hendt siden sist
Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte.
Vedtak:
Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist,
herunder:
- Møter i Ylfs forhandlingsdelegasjon Spekter
- Sommerferieplanlegging ved OUS
- Tilrettelegging for gravide leger i covid-mottak i kommunene

2.

yngreleger.no
Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra
redaktøren. Det ble vist til at det har vært flere saker relatert til situasjonen med covid-19.
Vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føring er, og tok for øvrig saken til
orientering.

3.

Høringer
Det ble lagt opp til en diskusjon rundt aktuelle høringer, med hovedfokus på følgende:
- Høring - medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell m.m. (forslag om endringer i
helsepersonelloven mm.).
- Høring - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
Vedtak:
Det utarbeides høringssvar i tråd med diskusjonen

4.

Covid-19
Reforhandling av Corona-avtalen
Det ble lagt opp til en diskusjon om aktuelle problemstillinger knyttet til covid-19. Det ble
pekt på at situasjonen i sykehusene har endret seg betydelig siden avtalen ble inngått, og at
forutsetningene om kortere varslingsfrist ikke er til stede i dagens situasjon. Samtidig er det
sannsynlig med korona-beredskap i lang tid fremover, samtidig med tilbakeføring til ordinær

drift. Det ble videre pekt på at det har vært eksempler på misbruk av avtalen, men at disse
følges opp av Legeforeningen.

Styrehonorarets størrelse
På Zoom-styremøte 1. april 2020 ble det reist spørsmål ved styrehonorarets størrelse gitt
situasjonen med hyppigere styremøter og økt andel styrearbeid som følge av håndteringen
av corona-situasjonen. Det ble anført at arbeidet i styret er vesentlig høyere enn normalt
grunnet behovet for hyppigere styremøter, og hvor det nå også oppleves behov for ukentlig
styremøter. Det ble reist spørsmål ved hva som ligger i forventninger til arbeidet sett i
sammenheng med styrehonorarets størrelse.
Styret diskuterte saken med utgangspunkt i ulike perspektiv, herunder honorar,
arbeidsbelastning og delegering. Det ble pekt på et ønske om mer erfaring, og det ble
diskutert å sette saken opp til ny behandling over sommeren.
Forslag til vedtak:
Styret diskuterte innholdet og ønskede endringer hva gjelder covid-19 avtalen med Spekter
og Virke. Styrets forhandlingsdelegasjon Spekter tar med seg styrets innspill i det videre
arbeidet.
Sak vedrørende honorar, arbeidsbelastning og delegering settes opp til ny behandling etter
sommeren med bakgrunn i erfaringen.

5.

Årsmøte 2020
Det ble lagt opp til en diskusjon om endelig planlegging av årsmøte 2020, herunder endelig
fordeling av arbeidsoppgaver.
Forslag til vedtak:
Styret vedtok endelig fordeling av saksansvar under årsmøtet

6.

Oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen for
perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022
Ylf hadde mottatt brev fra Legeforeningen med informasjon om at oppnevningsperioden for
nasjonal nemnd for fastlegeordningen utløper 30. juni 2020. Det ble anmodet om forslag til
representanter for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.
Det ble vist til at utgangspunktet for ordningen følger av rammeavtalen for
fastlegeordningen hvor fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende
lege. Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for
opparbeidet praksis. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende
lege. Nemndsbehandling trer inn dersom fratredende og overtagende lege ikke blir enige om
prissettingen. Nemndsmedlemmene oppnevnes av Legeforeningen, og skal ha
representanter på vegne av henholdsvis selger og kjøper. Til utvalget innstiller Ylf tre
personer på vegne av kjøpersiden.

Det ble videre vist til at representantene fra Ylf i gjeldende oppnevningsperiode er Hanne
Valeur, Shruti Sharma og Karianne Haga. Samtlige var forespurt om og ønsket ny oppnevning.
Vedtak:
Styret innstiller på ny oppnevning av Hanne Valeur, Shruti Sharma og Karianne Haga til
nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen

