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089/15: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres  

 

Forslag til referat: 
Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte. 

Innstilling til vedtak: 
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-089/15 VEDTAK: 

 

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen. 

 

 

 

 

 

090/15: YLF - Hendt siden sist  

 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om 

saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis: 

 Møte i lokalforening 

 Møte om spesialiststruktur i Helsedirektoratet 

 Utfordringer med utlysninger av faste stillinger 

 Reiserunde til helseforetak 

 Legeforeningens landsstyremøte 

 Akuttberedskap i sykehus 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-090/15 VEDTAK: 

 

Styret tok sakene til orientering. 



 

 

 

 

 

091/15: YLF - Forum  

 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og 

oppgaver. Punktvis: 

 Bilag: lønn (oppdateres), Anja Fog Heen 

 Intervju med Danielsen Lie, Øyvind Haugen Lie 

 Presentasjon av det nye styret 

 Referat fra arbeidsmøtet, Christer Mjåset 

 Ny spesialitetsstruktur, Clara Bratholm 

 Yngre leger leser, Tilde B. Østborg 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-091/15 VEDTAK: 

 

Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering. 

 

 

 

 

 

092/15: YLF - Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte 

spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg  

 

Forslag til referat: 
Ylf fikk seg forelagt brev fra Dnlf av 8. mai 2015 med forslag fra HOD om private 

virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten – fritt 

behandlingsvalg.  

 

Innstilling til vedtak: 

Styremedlem ....... , utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon i samarbeide med 

sekretariatet.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 



YLF-092/15 VEDTAK: 

Saken ble utsatt. Høringen diskuteres på epost.  

 

 

 

 

 

093/15: YLF - Søknad om støtte til humanitært prosjekt på Vestbredden  

 

Forslag til referat: 
Styret i Ylf ble forelagt søknad om tilskudd på kr 15 000,- til humanitært prosjekt NorPal – 

Sawa: «Tilgang til helsehjelp».  

 

Innstilling til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-093/15 VEDTAK: 

Styret oppfatter ikke at prosjektet faller inn under Ylfs formål eller satsingsområder og avslår 

derfor søknaden. Sekretariatet utarbeidet svarbrev til søker.  

 

 

 

 

 

094/15: YLF - Evaluering av Ylfs kurs for tillitsvalgte styreperioden 2013-

2015  

 

Forslag til referat: 
Styret evaluerte styreperiodens kurs for Ylf tillitsvalgte.  

 

Innstilling til vedtak: 

Kurskomiteens utarbeider en skriftlig evaluering av tillitsvalgtkursene, som forelegges det nye 

styret.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-094/15 VEDTAK: 

Kurskomiteens utarbeider en skriftlig evaluering av tillitsvalgtkursene, som forelegges det nye 

styret. 

 

 

 



 

 

095/15: YLF - Spesialistkategori – mellomoppgjøret  

 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte lønnsoppgjør/ lønnsdannelse for legespesialisten i forkant av den avsluttende 

fasen mellom de sentrale partene i mellomoppgjøret 2015. 

 

Ylf endret representasjon i Forhandlingsutvalg Spekter ved at nestleder Anja Fog Heen møter 

i stedet for styremedlem Heidi Johanne Espvik. 

 

Innstilling til vedtak: 

Leder og medlem i Forhandlingsutvalg Spekter tar med seg styrets synspunkter i de videre 

forhandlingene.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-095/15 VEDTAK: 

 

Styret ble orientert om årets B-delsforhandlinger. Leder Christer Mjåset og nestleder Anja 

Fog Heen i Forhandlingsutvalg Spekter tar med seg styrets synspunkter i de videre 

forhandlingene.

 

 

 

 

 

096/15: YLF - Intern høring - søknad om ny spesialforening - Norsk 

hjerneslagforening   

 

Forslag til referat: 
Ylf fikk seg forelagt søknad fra Norsk hjerneslagforening av 27. mars 2015 om å bli ny 

spesialforening i Den norske legeforening, samt sentralstyrets vurdering av om foreningen 

oppfyller kravet til dette i lovene av 3. juni 2015, med oppfordring om å komme med innspill.  

 

Innstilling til vedtak: 

Ylf støtter at Norsk hjerneslagforening godkjennes som ny spesialforeningen i Den norske 

legeforening. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-096/15 VEDTAK: 

Ylf støtter at Norsk hjerneslagforening godkjennes som ny spesialforeningen i Den norske 

legeforening 



 

 

 

 

 

098/15: YLF - Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten  

 

Forslag til referat: 
Ylf fikk seg forelagt brev fra Dnlf av 26. mai 2015 om å komme med høringssvar til 

Helsedirektoratets forslag til Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styremedlem ..... og sekretariatet utarbeider høringssvar på bakgrunn av styrets diskusjon,  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-098/15 VEDTAK: 

Saken ble utsatt. Høringen diskuteres på epost 

 

 

 

 

099/15: YLF - Evaluering av sosiale medier, WhatsApp, facebook, Twitter, 

Ylfs hjemmeside  

 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte bruken av sosiale medier, WhatsApp, facebook, twitter og Ylfs hjemmeside.  

 

Innstilling til vedtak: 

Leder bringer erfaringene og synspunktene som fremkom under diskusjonen om bruken av 

sosiale medier videre til styret som tiltrer 1. september 2015.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-099/15 VEDTAK: 

 

Styret delte erfaringer med bruk av sosiale medier, og oppfordrer det nye styret til å diskutere 

hvordan disse skal brukes i neste styreperiode, herunder å ha kjøreregler for hvem som uttaler 

seg på vegne av hvem og forhåndsdefinisjon av hvem som er med i hvilken WhatsApp-

gruppe.  

 

 

 



 

 

100/15: YLF - Siste søknadsrunde i turnustjenesten  

 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om siste søknadsrunde i turnustjenesten, og det nye rundskrivet om 

turnusleger.  

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-100/15 VEDTAK: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

 

 

 

101/15: YLF - Regnskapsrapportering per 31.05.2015  

 

Forslag til referat: 
Regnskap per 31. 05. 2015 ble lagt frem for styret til orientering. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok regnskapsrapporteringen til orientering. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-101/15 VEDTAK: 

Styret tok regnskapsrapporteringen til orientering. 

 

 

 

 

 

102/15: YLF - Endring av budsjett for 2016 som følge av vedtak av Dnlfs 

landsstyre  

 

Forslag til referat: 
Styret fikk seg forelagt forslag til endringer i Ylfs budsjett for 2016. De foreslåtte endringene 

er en følge av Legeforeningens budsjettvedtak for 2016. 



 

Innstilling til vedtak: 

Styret vedtar det revidert budsjett for 2016.  

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-102/15 VEDTAK: 

Styret vedtar det revidert budsjett for 2016.  

 

 

 

 

 

103/15: YLF - Godkjenning av protokollen fra Ylfs årsmøte 2015  

 

Forslag til referat: 
Styret i Ylf fikk seg forelagt protokollen fra årsmøtet 2015. 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøteprotokollen godkjennes med følgende endringer:..... 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-103/15 VEDTAK: 

Årsmøteprotokollen ble godkjent slik den ble forelagt styret.  

 

 

 

 

 

104/15: YLF - Referatsaker/orienteringssaker  
Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter. 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar dokumentene til orientering. 

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-104/15 VEDTAK: 

Det var ingen dokumenter til orientering.  

 

 



 

 

 

105/15: YLF - Eventuelt  

 

Forslag til referat: 
Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt: 

 Internasjonalt arbeid 

 Nryl-møte i Stockholm i september 2015 

 Ylf arrangerer EJD-møte til høsten på Soria Moria. 

Det jobbes med å finne kanditat til å overta som EJD-representant når Tilde Broch 

Østborg trer ut av styret 1/9-2015. 

Innstilling til vedtak: 
Sakene tas til orientering, med følgende merknader: 

   

 

 

12.06.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-105/15 VEDTAK: 

Sakene tas til orientering 



 

 

 

 

 


