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 STYREMØTE NR 8/2015 

  

Styremøte 26. oktober 2015 i Tromsø  

 

 

Sak 125/15 Hendt siden sist  

 

Referat: 

Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, 

og om saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene: 

• Anja Fog Heen orienterte om deltakelse i Turnusrådsmøtet – herunder arbeidet 

med utarbeidelse av veiledere 

• Anja Fog Heen, Torstein Schrøder-Aasen og Christer Mjåset har deltatt på 

Hurtigrutekonferansen 

• Styret ble orientert om EJD-møtet i Oslo hvor både Christer Mjåset, Clara S. 

Bratholm, Torstein Schrøder-Aasen og Kristin Utne deltok. Clara S. Bratholm 

ble valgt til ny visepresident i EJD. 

• Hanne Støre Valeur orienterte om deltakelse på webdagene og møte i 

forbindelse med nytt nettbasert medlemsmagasin 

• Styret ble orientert om diverse lokale saker og saker knyttet til implementering 

av faste stillinger 

• Kristin Utne orienterte om møte med Spesialitetsrådet 

• Christopher Elnan Kvistad har skrevet blogginnlegg på Dagens medisin 

• Petter Riøse har vært i Kolding med Yngre læger på forhandlingskurs og for 

øvrig diskutert kursaktivitet med Yngre læger 

• Kurskomiteene, Guro-Marte Gulstad Mpote og Petter Risøe har hatt strategisk 

planleggingsmøte 

• Christer Mjåset har deltatt i møte med ledelsen ved UNN 

• Styret ble orientert om arbeidet opp mot Nasjonal sykehusplan og ny akutt- og 

mottaksmedisinstruktur 

 

Vedtak: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

Sak 126/15 Møteprotokoll fra siste møte 

Referat: 

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige 

styremøte. 

 

Vedtak: 

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen. 

 

 

Sak 127/15 Høringsarbeid 

Referat: 
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Høringsarbeid er et viktig satsingsområde for Ylf. I høringssvar har Ylf mulighet til å 

fremme sine meninger, enten gjennom Legeforeningen i interne høringer eller direkte 

til høringsmottaker. Styret diskuterte hvordan arbeidet med høringssvar kan bli mer 

strømlinjeformet og hvordan styret kan få bedre rutiner i dette arbeidet. Erfaringer med 

høringssvar ble diskutert. Ulike arbeidsformer ble diskutert. På de store høringssakene 

bør alle ha lest alt – men det er en person som er ansvarlig. Videre ble det diskutert å ha 

en mal for YLFs høringssvar. 

 

Vedtak: 
Kent Gutvik legger frem et forslag til høringsmal på november eller desember-møtet. For 

øvrig tok styret saken til etterretning. 

 

 

Sak 128/15 Høringer 

Referat: 

Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som 

får ansvaret for hver enkelt høring. 

 

Vedtak: 

Ylf skal avgi svar på følgende høringer: 

• Høringsbrev fra Legeforeningen – Utkast til rapport og policynotat om 

forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg 

Ansvarlig: Christopher Elnan Kvistad 

• Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- 

og omsorgstjenesten 2.0 

Ansvarlig: Petter Risøe 

 

 

 

Sak 129/15 Oppnevning til råd/utvalg 

Helsedirektoratets prosjekt om beslutningsstøttesystem og Legeforeningens rolle 

Referat: 

Ylf har blitt bedt om å fremme kandidater til faggrupper som skal kvalitetssikre 

arbeidet med sykmeldinger og oppfølging av sykefravær i Helsedirektoratets prosjekt 

om beslutningsstøttesystem for sykemeldere. 

 

Vedtak: 

Saken avgjøres per epost. 

 

 

Sak 130/15 Faste stillinger 

Referat: 

Styret diskuterte hvordan implementeringen av faste stillinger for leger i 

spesialisering foregår i sykehusene med særlig fokus på de stedene hvor det har vist 

seg å være utfordringer. Styret tar initiativ til et informasjonsbrev til tillitsvalgte. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 
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Sak 131/15 Forhandlingssituasjonen – prioriteringsdebatt og 

arbeidstidsplanlegging 

Referat: 

Styret diskuterte de kommende hovedtariffoppgjørene i ulike tariffområder som 

berører Ylfs medlemmer. Styret hadde særskilt fokus på hvilke prioriteringer Ylf skal 

ha, samt arbeidstidsplanlegging i sykehusene. 

 

Vedtak: 

Styret tar innspillene med seg til Tariffkonferansen i Tromsø. For øvrig tas saken til 

orientering. 

 

 

Sak 132/15 Tariffkonferanse i Tromsø 29. oktober 2015 

Referat: 

Styret planla de siste detaljene til Tariffkonferansen og fordelte arbeidsoppgaver. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til etterretning. 

 

 

Sak 133/15 Kurskomiteen/Høstkurset 

Referat: 

Styrets gjennomgikk programmet for høstkurset. Videre planla man for Ylfs 

kursstrategi i et toårig perspektiv og oppfølging av foretakstillitsvalgte. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 134/15 TV3-dokumentar 

Referat: 

Styret diskuterte TV3-dokumentaren «Norge på dop». Kommunikasjonssjef i 

Legeforeningen, Knut Braaten, orienterte om dokumentaren på TV3 og håndtering av 

saken i etterkant og hvilke vurderinger som ble gjort. 

 

Vedtak. 

Styret tok saken til orientering. 

 

 

Sak 135/15 Spesialitetsstruktur 

Referat: 

Styret diskuterte ulike sider ved Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur og 

hvordan Ylf skal legge opp arbeidet knyttet til dette fremover. 

 

Vedtak: 

Styret tar med seg innspillene til Tariffkonferansen. For øvrig tas saken til orientering. 

 

 

Sak 136/15 Utfordringer for yngre leger som forsker 

Saken ble utsatt til neste styremøte. 
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Sak 137/15 Ylfs økonomi pr 3. kvartal 2015 

Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

 

Sak 138/15 Forum 

Referat: 

Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og 

oppgaver: 

• Sak fra EJD-møtet (Clara S. Bratholm) 

• Sak fra høstkurset/tariffkonferansen (Clara S. Bratholm) 

• Turnusleger og KAD (Anja Fog Heen) 

• Turnuslegeundersøkelsen (Anja Fog Heen) 

• Kalenderplanlegging (Kristin Utne) 

• Bilaget: Arbeidstid (Torstein Schrøder-Aasen) 

• Intervju Anders Danielsen Lie (Hanne Støre Valeur) 

• Mitt funn: Judit Haasz (Hanne Støre Valeur) 

 

Vedtak: 

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

 

Sak 139/15 Eventuelt 

• Christer Mjåset orienterte om prosjekt med Of vedrørende kartlegging av 

helsebyråkratiet. 

• LIS undervisning av medisinerstudenter – skal inngå som en tellende del av 

spesialiseringen. Anja Fog Heen får ansvar for å følge opp saken.  

 




