
180924 Arbeidsmøte
24. september 2018, 16:00 til 19:00
Hotel Ville sul Arno - Firenze

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik (Sekretariat) ,  Anja Fog Heen (Styremedlem) ,  Clara Bratholm (Styremedlem) ,  Guro-Marte Mpote (Styremedlem) , 
Fredrik Væting Svenskerud (yngsterepresentant) ,  Lorentz Erland Linde (Styremedlem) ,  Håvard Ravnestad (Styremedlem) , 
Trude Basso (redaktør) ,  Christer Mjåset (Leder) ,  Kristin Kornelia Utne (Nestleder) ,  Anniken Riise Elnes (Vara-styremedlem)

Møteprotokoll

1. Kvalitet i spesialiseringen
  
Referat:  
Styret drøftet arbeidet med kvalitet i spesialiseringen

Vedtak: Styret tar med seg innspillene i diskusjonen i sitt videre arbeide for å sikre god kvalitet i spesialiseringen.
Styremedlem Anja Fog Heen tar ansvar for arbeidet med regelverk. Nestleder Kristin Utne tar ansvar for arbeidet
med innholdsmessige elementer i spesialiseringen, og ivaretar arbeidet inn mot spesialitetsrådet.

 Ylfs politiske dokument og punktprogram for 2017-2019.docx
 Policydokument spesialisering 2017.docx
 Ansvar og oppgaver - ny ordning - legenes spes utd -des 15 endelig.docx
 Spesialisering - Mandat arbeidsgruppe 1 - August 18.docx
 Krf -representantforslag om kvalitet i spesialistutdanningen fremmet i Stortinget.docx
 Innstilling om spesialistutdanningen - Stortinget.docx
 Notat etter nasjonal kursgruppe.docx

2. Kvantitet i spesialiseringen – behovet for stillinger og antall spesialister
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med kvantitet i spesialiseringen

Vedtak: 
I det videre arbeidet med kvantitet i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende: Styret ser behov for
oppmerksomhet rundt framskrivninger av behovet for leger internt og eksternt. Styret ser videre behovet for å
kartlegge situasjonen for medlemmer som ikke har fått LIS1 stilling. Styret ber leder og sekretariatet om å rette en
henvendelse til Legeforeningen med anmodning om å igangsette et arbeid som gir tilstrekkelig oversikt.

 Sentralstyresak arbeidsmøtet 2018 - mangel på LIS stillinger.pdf
 Oversikt over årlig tilgang av leger og spesialister i Norge - august 18.docx

3. Prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger i spesialiseringen.

Vedtak: 
I det videre arbeidet med prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger i spesialiseringen ønsker styret å
fokusere på følgende: Styret ønsker å kartlegge utfordringene overgangsordningene kan skape, samt kartlegge
manglende regelverk for en rekke situasjoner der overgangsordninger vil være nødvendig. Det nedsettes en
arbeidsgruppe med styremedlem Anja Fog Heen og sekretariatet med ansvar for å utarbeide et flytskjema.
Arbeidsgruppen bes kontakte Dnlf med anmodning om dialog med myndighetene om problemstillingene. Saken tas
opp med FTV-gruppen på FTV-samlingen i desember. 

 Helsedirektoratet - info om overgangsordninger.docx



 Temahefte-Overgangsregler-for-LIS-180918-1.docx

4. Forskning som del av spesialiseringen
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med forskning i spesialiseringen

Vedtak: I det videre arbeidet med forskning i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende: Styret ser
behovet for en nasjonal oversikt over D-stillinger og stipendiater i henholdsvis statlig sektor og i helseforetakene.
Styret ser videre behov for at det skaffes en oversikt over hva som kreves for å kunne få forskning tellende i
spesialistutdanningen. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av styremedlem Anja Fog Heen, varastyremedlem
Anniken Riise Elnes og sekretariatet for å utarbeide et notat om problemstillingene.

 Brev HOD forskning .pdf

5. Kostnadsfri spesialisering
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med kostnadsfri spesialisering

Vedtak: I det videre arbeidet med kostnadsfri spesialisering ønsker styret å fokusere på følgende: Sekretariatet bes
utarbeide en oversikt over status etter siste forhandlinger.Leder og sekretariatet bes melde tilbake til Legeforeningen
forslag til representant i arbeidsgruppen vedrørende utdanningsfond III.

6. Ansettelse og faste stillinger
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med ansettelsesforhold for LIS, herunder implementering av faste stillinger

Vedtak: 
I det videre arbeidet med implementering av faste stillinger ønsker styret å fokusere på følgende: Sekretariatet bes
utarbeide et notat med problemstillinger i ulike faser av ansettelsesløpet til leger i spesialisering. Styremedlem Håvard
Ravnestad og sekretariatet bes utarbeidet et notat som omhandler legespesialistenes vilkår. Notatet fremlegges til
diskusjon i styret på styremøtet i oktober, og tas opp med landsrådet på tariffkonferansen.

7. Gode ansettelsesprosesser
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med gode ansettelsesprosesser

Vedtak: I det videre arbeidet med gode ansettelsesprosesser ønsker styret å fokusere på følgende: Utfordringene
med ansettelser for de som venter på LIS1-stilling tas opp med FTV-gruppen på FTV-samlingen i desember 2018.
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmene Anja Fog Heen og Håvard Ravnestad,
foretakstillitsvalgt Kristin Fagereng, yngstrepresentant Bjørn Lio og sekretariatet som arbeider med problemstillingen
og forslag til endringer i policydokumentet frem til årsmøtet.

8. Kollektive arbeidstidsordninger
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med kollektive arbeidstidsordninger

Vedtak: 
I det videre arbeidet med kollektive arbeidstidsordninger ønsker styret å fokusere på følgende: Evaluering av
sommerferieplaner i helseforetakene tas opp med FTV-gruppen på FTV-samlingen i desember 2018. Sekretariatet
bes fremlegge en sak om krav til forhandlingene i Virke til styremøtet i oktober.

 Policydokument arbeidstid 2012.doc

9. Lønnsutvikling – lokale eller sentrale forhandlinger for Ylf
Referat: 
Styret drøftet lønnsutvikling for Ylf-gruppen.

Vedtak: 
I det videre arbeidet med lønnsutvikling for Ylf-gruppen ønsker styret å fokusere på følgende: Sekretariatet bes
utarbeide et notat basert på styrets diskusjoner til styremøtet i oktober. Notatet danner bakgrunn for diskusjonene
med landsrådet på tariffkonferansen.

 Resultat - evaluering av lokale forhandlinger 2018 .pdf



 Livslønnsutvikling.docx
 Livslønnsutvikling minimumslønn.xlsx
 Minimumslønner 2018 pr foretak og legegruppe, v2.xlsx
 Utvalgsrapport - lokale forhandlinger.docx

10. Utvikling av fremtidens tariffavtaler – prosjektgruppe med
arbeidsgiversiden
Referat: 
Styret drøftet resultatene fra prosjektgruppe med arbeidsgiversiden vedrørende utvikling av fremtidens tariffavtaler.

Vedtak:   
Prosjektgruppens representanter fra Ylf tar med seg styrets synspunkter i sitt videre arbeid.

 PROSJEKTMANDAT - ENDELIG 25 september 2017.docx
 Lønnsvekst Spekter 2016 - 2017.pdf
 Lonnsutvikling for leger i spesialisthelsetjenesten 2002-2017 - m dnlf.ppt

11. Arbeidsbelastning
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med arbeidsbelastning.

Vedtak: 
I det videre arbeidet med arbeidsbelastning ønsker styret å fokusere på følgende: Det nedsettes en arbeidsgruppe
bestående av Kristin Utne, Guro-Marte Gulstad Mpote og sekretariatet for å utarbeide et dokument som konkretiserer
arbeidet med arbeidsbelastning.

 Yngre legers forening - Rapport Arbeidsbelastning i sykehus 2017.pdf

12. Gravides situasjon
Referat: 
Styret drøftet arbeidet for gravides rettigheter

Vedtak: 
I det videre arbeidet med gravides rettigheter ønsker styret å fokusere på følgende: Styremedlem Clara Bratholm
fortsetter som kontaktperson vedrørende problemstillinger om gravides situasjon.

13. Stipendiater og forskning
Referat: 
Styret drøftet arbeidet med stipendiatenes rettigheter

Vedtak: 
I det videre arbeidet med stipendiatenes rettigheter ønsker styret å fokusere på følgende: Styremedlem Anja Fog
Heen ivaretar arbeidet med stipendiatenes rettigheter. Det rettes en henvendelse til Legeforeningen med anmodning
om å utarbeide info til stipendiatene i statlig sektor etter endringene av lønnssystemet.

14. Vernepliktig akademisk befal (VAB)
Referat: Styret drøftet arbeidet for vernepliktig akademisk befal

Vedtak: I det videre arbeidet med rettigheter for vernepliktig akademisk befal ønsker styret å fokusere på følgende:
Styremedlem ANja Fog Heen kontakter VAB-tillitsvalgt for å legge en videre plan for oppfølging av landsrådets vedtak
fra årsmøtet.

15. Turnusleger/LIS 1 i KS
Referat: 
Styret drøftet arbeidet for turnuslegene/LIS1 i KS

Vedtak: I det videre arbeidet med rettigheter for turnuslegene/LIS1 i KS ønsker styret å fokusere på følgende: Det
rettes en henvendelse til Legeforeningen med anmodning om å se på modeller som reduserer arbeidsbelastningen
for LIS1 i distrikt. Styremedlem Anja Fog Heen, yngsterepresentant Fredrik Svenskerud og sekretariatet utarbeider et
dokument med rettigheter for LIS1 som kan brukes av tillitsvalgte i sykehus før LIS1 starter i kommunetjenesten.
Dokumentet tas opp med yngste-gruppen på kurset i desember 2018 for eventuelle innspill.



16. Turnusleger i Oslo kommune
Referat: 
Styret drøftet arbeidet for turnuslegene/LIS1 i Oslo kommune

Vedtak:   
Saken utsettes til styremøtet i oktober

17. Trakassering
Referat: Styret drøftet arbeidet med trakasseringssaker i helseforetakene

Vedtak:  I det videre arbeidet med trakasseringssaker i helseforetakene ønsker styret å fokusere på følgende: Det
nedsettes en arbeidsgruppe bestående av varastyremedlem Anniken Riise Elnes, styremedlem Clara Bratholm,
styremedlem Håvard Ravnestad og sekretariatet med ansvar å utarbeide et flytskjema til bruk for tillitsvalgte i
trakasseringssaker.

 veileder-til-tillitsvalgte-om-handtering-av-trakassering-paa-arbeidsplassen.pdf
 Medlemsundersøkelse - en av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering.pdf

18. Saksliste til tariffkonferansen
Referat: 
Styret drøftet saksliste til tariffkonferansen

Vedtak: 
Styret vedtok saksliste til tariffkonferansen. Styret diskuterte mulige forslag til ordstyrer på tariffkonferansen

 Sakliste - tariff.doc

19. Ylfs kursstruktur for 2018-19
Referat: 
Styret drøftet Ylfs kursstruktur for 2018-2019.

Vedtak:  
I det videre arbeidet med med Ylfs kursstruktur 2018-2019 ønsker styret å fokusere på følgende:
Styret ønsker bruk av sekretær til stede på høstkurset. Leder tar med seg innspillene og diskuterer mulige løsninger
med Legeforeningen.
Yngsterepresentant Fredrik Svenskerud retter en henvendelse til samarbeidspartnere i Legeforeningens
medlemsfordelsprogram (STorebrand, Danske bank) med forespørsel om stand på høstkurset.
Kurskomiteen tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet med kurskomiteen fra Of for utarbeidelse av
program og gjennomføring av vårkurset, og kommer tilbake til styret med status før jul.

 Høstkurs 2018 - program pr 210818.pdf
 Reisverket.docx
 Rutiner (Arbeidsfordeling) - Ylfs kursvirksomhet.docx

20. Videreutvikling av yngreleger.no og informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet
Referat: 
Styret drøftet bruk av yngreleger.no og some-kanaler.

Vedtak:  I det videre arbeidet med yngreleger.no og some-kanaler ønsker styret å fokusere på følgende:
Leder og redaktør bes avklare med Of mulighetene for et felles opplegg for Arendalsuka 2019.
Vara-styremedlem Anniken Riise Elnes utarbeider forslag til kommunikasjonsplan for sosiale medier det kommende
året. Hun utarbeider også et forslag til kommunikasjonsplan overfor FTV-gruppen i samarbeid med leder og
sekretariatet. Forslaget legges frem for styret før jul.

21. Samarbeidet internt i foreningen
Referat: 
Styret drøftet samarbeidet internt i foreningen.

Vedtak: Styret tar med seg innspillene i diskusjonen i sitt videre arbeid. Leder og sekretariatet bes utrede
mulighetene for fellesstyremøter med Of, Af og LVS for diskusjon av aktuelle saker.

 Faglandsråd 26.9. møteagenda.docx



22. Ylfs sekretariatsressurser
Referat: 
Styret drøftet en helhetlig modell for fremtidig sekretariatsbistand.

Vedtak: Styret tar saken opp med landsrådet på tariffkonferansen. Styret ser behov for å bruke mer tid på arbeidet
med helhetlig sekretariatsbistand som følge av et utvalgsarbeid i Legeforeningen. Styret avventer også
Legeforeningens svar mtp operativ sekretærbistand knyttet til arrangementer.

 YLF - Avtale om sekretariatsbistand mellom Den norske legeforening og YLF 2.0.docx
 Kostnader ved bruk av tidligere sekretariatsleder på EJD.docx
 Sentralstyret PS notat 11 - juni 2018.pdf
 Kommentarer til PS notat 11 - juni18.pdf
 Forslag til mandat - Sekretariatsbistand til YF-ene.docx
 Referat- yrkesforeningenes sekretariattjenester - 2408-2018.docx
 Kravspesifikasjoner sekretariatsbistand.docx
 Svar til OJ Bakke - Mandatgruppe.docx

23. Oppfølging av de foretakstillitsvalgte
Referat: 
Styret drøftet oppfølging av foretakstillitsvalgte

Vedtak:  I det videre arbeidet med oppfølging av foretakstillitsvalgte ønsker styret å fokusere på følgende:
Varastyremedlem Anniken Riise Elnes, styremedlem Guro-Marte Gulstad Mpote retter i samarbeid med sekretariatet
en henvendelse til Legeforeningen vedrørende oppfølging av FTV-støtten. Det anmodes om et møte i sakens
anledning. Styremedlem Lorentz Linde følger opp styrets diskusjoner vedrørende behovet for tillitsvalgtopplæring
gjennom Legeforeningens tillitsvalgtopplæring. Nestleder Kristin Utne tar i samarbeid med sekretariatet hovedansvar
for å koordinere møter med tillitsvalgte lokalt, hvor også øvrige styremedlemmer deltar hvis mulig.

 Evaluering av FTV-prosjekt - Rapport.docx

24. Ny e-helse-satsning i Legeforeningen - oppfølging av
oversendelsesforslag fra årsmøtet
Referat: 
Styret drøftet e-helse-satsning i Legeforeningen

Vedtak:  Nestleder Kristin Utne følger opp arbeidet med oversendelsesforslaget fra årsmøtet. Det legges opp til at
saken behandles på årsmøtet 2019 med en redegjørelse for hvordan saken er fulgt opp. Kurskomiteen tar med seg
innspillene i sitt videre arbeid med felleskurs med Of i april 2019.

25. Samarbeid mellom fastleger og sykehus
Referat: Styret drøftet samarbeid mellom fastleger og sykehus

Vedtak: I det videre arbeidet med samarbeid mellom fastleger og sykehus ønsker styret å fokusere på følgende:
Foretakstillitsvalgt Ida Monn Birkhaug foreslås oppnevnt som Ylfs representant i Legeforeningens arbeidsgruppe. Det
nedsettes en intern arbeidsgruppe i Ylf bestående av foretakstillitsvalgt Ida Monn Birkhaug (leder), styremedlemmene
Anja Fog Heen og Håvard Ravnestad, redaktør Trude Basso og sekretariatet.

 NFA - Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus - Faggruppe samhandling.pdf
 Policydokument oppgaveglidning - 2012.doc

26. Helselederskolen
Referat: Styret drøftet arbeidet med Helselederskolen

Vedtak: I det videre arbeidet med Helselederskolen ønsker styret å fokusere på følgende: Styremedlemmene Clara
Bratholm og Håvard Ravnestad følger opp saken videre. Styremedlem Lorentz Linde følger opp arbeidet med
mastergrad i Helseledelse på Universitetet i Bergen.

 EvalueringavHelselederskolen-3579618.pdf
 prosjektplan_emnebeskrivelse - norsk - helseldelse og innovasjon - 030218.docx

27. Behov for endringer i Legeforeningens forretningsorden
Referat: Styret drøftet behovet for endringer i Legeforeningens forretningsorden

Vedtak: Styret vedtar å foreslå endringer i Legeforeningens forretningsorden til landsstyremøtet i 2019. Sekretariatet
i samarbeid med styremedlem Anja Fog Heen kommer tilbake til styret med et forslag innen styremøtet i desember
2018.



 Forretningsorden landsstyremøtet.doc

28. Behov for endringer i Ylfs lover og valginstruks
Referat: Styret drøftet behovet for endringer i Ylfs lover og valginstruks.

Vedtak: Styret fremmer forslag til endringer av Ylfs lover og valginstruks til tariffkonferansen 2018. Sekretariatet bes
komme tilbake med et konkret forslag til styremøtet i oktober basert på styrets diskusjoner.

 Forslag til lovendringer 2018.pdf

29. Regnskap per 19.09 2018
Referat: Styret ble forelagt regnskapet for Ylf pr. 19.09.18.

Vedtak: Styret tar regnskapet for Ylf pr. 19.09.18 til orientering

 Resultat regnskap pr 19.09.18.pdf
 Kostsenter rapport 19 sept 2018.xls
 Budsjett for høstkurset.xlsx
 170221 - Budsjett 2018.xlsx

30. Budsjett for Ylf for 2019
Referat: 
Styret fremla en ramme for budsjettet for 2019 for landsstyret til godkjenning på årsmøtet. Landsrådet vedtok
rammene, og ga styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra Legeforeningen, og til å
foreta budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av vedtatt budsjett. Styret drøftet budsjett for 2019 med
bakgrunn i de faktiske overføringer fra Dnlf.

Vedtak: Styret vedtar endelig budsjett for 2019. Leder tar kontakt med økonomiavdelingen i Legeforeningen for å
diskutere utfordringer med økonomien.

 Vedtatt budsjett 2019 på årsmøte 26.04.xlsx

31. Ylfs internasjonale arbeid
Referat: Styret drøftet Ylfs internasjonale engasjement

Vedtak: Styremedlem Clara Bratholm og varastyremedlem Anniken Riise Elnes følger opp ylfs internasjonale
engasjement i samarbeid med leder og sekretariatet. Styret tok for øvrig saken til orientering.

32. Endringer/justeringer i oppgaver i styret
Referat: Styret drøftet behov for endringer/justeringer i oppgaver i styret

Vedtak: Styret vedtok behov for endringer/justeringer i oppgaver i styret i samsvar med punktene ovenfor.

 Verv og roller styret 2017-19.doc

33. Strategidebatt for perioden 2018-2019
Referat: Styret foretok en gjennomgang av Ylfs politiske dokument for perioden 2018-2019, og foretok en prioritering
av oppgavene i forhold til tilgjengelige ressurser

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.




