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Arbeidsvilkår og trygghet928

Yngre legers forening (Ylf) drøftet tariffpolitikk, tillitsvalgtes oppgaver og vernebestemmelser på tariff-
konferansen/trinn II-kurset i februar.

Administrende direktør Lars Haukaas 
i NAVO innledet også på Ylfs tariffkurs på 
Soria Moria Hotell og Konferansesenter 
med foredraget: NAVO – venn eller fiende? 
Haukaas presenterte de samme synspunkter 
overfor Ylfs tillitsvalgte som han gjorde for 
Overlegeforeningens tillitsvalgte på deres 
tariffkurs

NAVOs administrerende direktør møtte 
mange leger som reiste kritiske spørsmål til 
hans presentasjon av forhandlingsverdenen. 
Det ble derfor stilt flere spørsmål underveis 
i hans foredrag som krevde avklaringer og 
utdypinger fra Haukaas sin side. Lars Hauk-
aas er en erfaren foredragsholder som evnet 
å skape engasjement og ettertanke i forsam-
lingen. Samtidig kunne han ta med seg 
viktige impulser og bedre kjennskap til Ylf-
gruppen tilbake til NAVO.

Kollektive løsninger
Ylfs tillitsvalgte er svært opptatt av å verne 
om de kollektive løsningene i tilknytning til 
lønnsdannelsen for underordnede leger. 
Flere gav uttrykk for at det var lite eller 
ingenting å hente for de underordnede 
legene i de lokale forhandlingene. Nettopp 
derfor er gode kollektive løsninger på lønn 
viktige for denne gruppen av leger. Hilde 
Engjom, Ylfs leder, gjorde en god jobb da 
hun drøftet med de tillitsvalgte og oppsum-
merte hva som ville være viktige områder 
å prioritere for de yngre legene.

På spørsmål om hva Engjom oppfatter 
som de største utfordringene for tillitsvalgte 
på sykehusene, sier hun at hun opplever 
det som paradoksalt at Legeforeningen har 

forhandlet med NAVO i ett år uten at lønn 
har vært drøftet. – Det er mye utålmodighet 
og frustrasjon både blant leger under spe-
sialisering og blant turnuslegene på syke-
husene, sier hun. – Mange av medlemmene 
har vanskelig for å forstå hva som skjer 
sentralt. De kan ikke avfeies med at det bare 
er de sentrale tillitsvalgte som kan og for-
står. Vi må bli bedre til å formidle hva 
som skjer ut til de tillitsvalgte, sier Hilde 
Engjom. – Ylf fattet et landsrådsvedtak på 
Soria Moria der vi krever at det skjer noe, 
og at det skal lages en plan som vi kan for-
holde oss til. Vi opplever at dette er et legi-
timt krav å stille til moderforeningen, sier 
yrkesforeningslederen.

Utfordringer
– YLF som fagforening har helt spesielle 
utfordringer. Medlemmene er i spesialisering 
i en begrenset periode, og vi er avhengige av 
kontinuerlig rekruttering til vervene som 
tillitsvalgt. Hverdagen på foretakene endrer 
seg fort, og sykehusreformen stiller større 
krav til de lokale tillitsvalgte. Dette er også 
bakgrunnen for kravene som stilles til Ylfs 
ledelse og til Legeforeningen, sier Hilde 
Engjom. – God kommunikasjon er et 
nøkkelord. Man må ha en forening som gir 
medlemmene tilhørighet og eierskap. Det er 
viktig å huske hvem vi er til for, fastslår hun.

– Vilkårene for fagutøvelse er i endring 
på grunn av endret organisering i foreta-
kene, men også økende kunnskap om kvali-
tet på legearbeidet etter lange arbeidsperi-
oder. De organisatoriske utfordringene er 
store, det er viktig å beholde det beste av 

det «gamle» samtidig som nødvendige 
endringer blir gjennomført. Kravene til 
ytelse når man er på jobb øker. Man trenger 
fritid for å hente emosjonelt og mentalt 
overskudd for å ha noe å gi pasientene, og 
å investere i egen kunnskapsutvikling. 
Det er det jeg som Ylfs leder, ønsker 
å legge til rette for, sier en smilende Hilde 
Engjom.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Vellykket kurs928

Jo-Endre Midtbu hadde en enga-
sjert og aktiv forsamling Ylf-tillits-
valgte på trinn II-kurset.

– Kursingen som Ylf sentralt tilbyr til-
litsvalgte er noe av det viktigste vi gjør, 
i tillegg til vårt arbeid med sentrale avta-
ler, sier Jo-Endre Midtbu. – Å lage gode 
kurs er en kjempejobb, som vi kan gjøre 
enda bedre enn vi gjør i dag, ser han.

– Vi har tradisjon for godt oppmøte 
på trinn II-kursene, og vi opplever en 
veldig god spredning på hvor erfarne de 
tillitsvalgte på kursene er. Vi har med 

folk med erfaring 
fra tillitsvalgt-
arbeid på foretaks-
nivå, og nye tillits-
valgte hvor dette 
kurset er deres 
start. Det er ikke 
lett å få et kurs 
som passer for 
alle, men tilbake-
meldingene fra 
deltakerne denne 
gang, slik det også har vært tidligere på 
trinn II-kursene, er at dette var et godt 
kurs, sier en fornøyd kursleder.

Ylfs årsmøteseminar928
Styret i Yngre legers forening ønsker 
å rette oppmerksomheten mot kvaliteten 
i spesialisthelsetjenestene, og arrangerer 
i forbindelse med årsmøtet 21. og 22. 
april seminaret Kvalitet i drift – hva skjer 
med kvaliteten i spesialisthelsetjenesten? 
Seminaret finner sted i Store Auditorium 
på Ullevål universitetssykehus i Oslo.

Det er åpent for alle Ylfs medlemmer. 
Invitasjon er lagt ut på Ylfs hjemmesider 
(www.legeforeningen.no/index.gan?id=
62448). Utgiftene dekkes over utdan-
ningsfond I ved fellesregning fra Ylf. 
Kursavgiften på kr 1 200 må dekkes av 
den enkelte deltaker dersom arbeidsgiver 
ikke dekker avgiften. Kurstimene er god-
kjent tellende som valgfritt kurs til alle 
spesialiteter.

Hilde Engjom

Jo-Endre Midtbu


