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001/15: 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. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-001/15 VEDTAK: 

 

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen. 

 

 

 

 

 

002/15: YLF - Protokoll fra tariffkonferansen høsten 2014  

 

Forslag til referat: 
Styret ble forelagt protokoll fra Ylfs tariffkonferanse 20. november 2014 for gjennomgang og 

godkjennelse.  

 

Innstilling til vedtak: 

Styret godkjente protokollen fra Ylfs tariffkonferanse 20. november 2014.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-002/15 VEDTAK: 

 

Styret godkjente protokollen fra Ylfs tariffkonferanse 20. november 2014.  

 

 

 

 

 

003/15: 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 (status faste stillinger og status B 

delsforhandlinger). 

 

Punktvis: 

• Innføring/implementering av faste stillinger 

• Ny FTV-YLF ved Sykehuset Innlandet 

• B-delsforhandlinger 

• Sykehusstriden i Møre og Romsdal 

• Lederkonferansen 2015 

• EJD 

• Oppgaveglidning 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-003/15 VEDTAK: 

 

Styret gikk gjennom: 

• Innføring/implementering av faste stillinger 

• Ny FTV-YLF ved Sykehuset Innlandet 

• B-delsforhandlinger 

• Sykehusstriden i Møre og Romsdal 

• Lederkonferansen 2015 

• EJD 

• Oppgaveglidning 

 

Styret tok sakene til orientering. 

 

004/15: YLF - Forum  

 

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

oppgaver. 

Styret vil ha mer fokus på Ylfs nettsider. 

 

Innstilling til vedtak: 

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

Styret diskuterte digitalisering av Forum, bruken av Ylfs nettsider og vurderer det som 

hensiktsmessig å si opp avtalen med ekstern webmedarbeider.

 



28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-004/15 VEDTAK: 

 

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

Styret diskuterte digitalisering av Forum, bruken av Ylfs nettsider og vurderer det som 

hensiktsmessig å si opp avtalen med ekstern nettredaktør. 

 

005/15: YLF - Arbeidsbelastning  

 

Forslag til referat: 
Styret fikk seg forelagt «tankekart» fra Ylfs tariffkonferanse 2014, og diskuterte på grunnlag 

av dette og saksfremstillingen det videre arbeidet med dette temaet. 

Styret nedsetter en arbeidsgruppe som får i oppgave å arbeide videre med temaet og kommer 

med forslag om hvordan Ylf skal «angripe» temaet. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret diskuterte arbeidsbelastning og konkretiserte det videre arbeidet og nedsetter en 

arbeidsgruppe som skal jobbe med temaet. Medlemmer i arbeidsgruppen blir utnevnt senere. 

 

 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-005/15 VEDTAK: 

 

Styret diskuterte arbeidsbelastning og konkretiserte det videre arbeidet og nedsetter en 

arbeidsgruppe som skal jobbe med temaet. I arbeidsgruppen deltar, fra styret, Ruth Foseide 

Flenning, Øyvind Haugen Lie samt leder. Eksterne medlemmer i arbeidsgruppen blir utnevnt 

senere. 

 

 

 

 

 

 

006/15: YLF - Kvalitet - policydokument  

 

Forslag til referat: 

Styret drøftet kvalitetskonseptet i tråd med debatten på landsrådsmøtet i november og drøftet 

hvordan Ylf skal fremme kvalitet med fokus på kvalitet i utdanningsløpet. Det vil være viktig 

å arbeide internt i Legeforeningen og ekstern opp mot myndighetene, arbeidsgivere etc. 

 

 

Innstilling til vedtak: 



Styret vil framover arbeide med kvalitet i utdanning, og særskilt måling av utdanningskvalitet. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-006/15 VEDTAK: 

 

Styret vil framover arbeide med kvalitet i utdanning, og særskilt måling av kvalitet på 

utdanningen. Styret nedsetter en ressursgruppe som skal arbeide med kvalitetsarbeid for Ylf. 

Anja Fog Heen er styrekontakt for ressursgruppen. 

 

 

 

 

 

007/15: YLF - Ylfs politiske arbeidsprogram  

 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte Yngre legers forenings prinsipprogram for 2015-2017, med grunnlag i 

fremlagte utkast. 

 

Innstilling til vedtak: 

Leder og sekretariat utarbeider et nytt utkast til Yngre legers forenings prinsipprogram for 

2015-2017 på bakgrunn av styrets diskusjoner, for fremleggelse og vedtakelse av landsrådet 

på Ylfs årsmøte 2015.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-007/15 VEDTAK: 

 

Leder og sekretariat utarbeider et nytt utkast til Yngre legers forenings prinsipprogram for 

2015-2017 på bakgrunn av styrets diskusjoner, for fremleggelse og vedtakelse av landsrådet 

på Ylfs årsmøte 2015. 

 

 

 

 

 

008/15: YLF - Ylf leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet   

 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om forholdene omkring Ylfs leders merutgifter til bolig som følge av å 

påta seg vervet, hvordan saken er håndtert og Kontrollkomiteens arbeid med saken. Styret 

diskuterte mulige retningslinjer for å regulere dette i fremtiden. 

 



Innstilling til vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av nestleder og to styrerepresentanter, som 

utarbeider et forslag til retningslinjer for Ylfs dekning av leders boutgifter dersom leder ikke 

bor i Oslo når vervet overtas. Retningslinjene fremlegges for landsrådet på Ylfs årsmøte 2015.   

 

 

 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-008/15 VEDTAK: 

 

Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av nestleder Anja Fog Heen, Marie Skontorp og 

Kristin Krogvold fra sekretariatet, som utarbeider et forslag til retningslinjer for Ylfs dekning 

av leders boutgifter dersom leder ikke bor i Oslo når vervet overtas. Retningslinjene 

fremlegges for landsrådet på Ylfs årsmøte 2015. 

 

 

 

 

 

009/15: YLF - Vårkurs/årsmøteseminar/årsmøte Ylf 2015  

 

Forslag til referat: 
Styret drøftet innhold og gjennomføring av vårkurs/ årsmøteseminar/ årsmøte Ylf 2015. 

Kurskomiteen, leder og sekretariatet tar synspunktene med seg i det videre arbeidet. 

 

Vårkurs: 

• Tariff, lov- og avtaleverk 

o Likestilling og diskriminering 

o Graviditet og amming 

• Vernetjenesten 

• HMS 

• Mediabehandling 

• Muligheter for parallelsesjoner på tillitsvalgtkurs 

• Tillitsvalgtes oppsigelsesvern (Jan Eikeland) 

• Når er man en varsler? 

 

Årsmøteseminar: 

• Private helsetilbydere er tema 

• Styret diskuterte ulike foredragsholdere 

 

Årsmøte: 



• Spesialitetsstruktur – orienteringssak 

• Årsrapport - orienteringssak 

Innstilling til vedtak: 

Styret drøftet innhold og gjennomføring av vårkurs/ årsmøteseminar/ årsmøte Ylf 2015. 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-009/15 VEDTAK: 

 

Styret drøftet innhold og gjennomføring av vårkurs/ årsmøteseminar/ årsmøte Ylf 2015. 

Kurskomiteen jobber videre med ulike temaer. 

 

 

 

 

 

010/15: YLF - Intern høring - Landsstyremøte 2015 - frist for innmelding 

av ordinære saker, Sak 9  Aktuelle saker og tema for helsepolitisk debatt  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt invitasjon til å melde inn forslag til aktuelle saker og tema for helsepolitisk 

debatt. Styret diskuterte mulige forslag. 

 

Innstilling til vedtak: 

Ylf fremme følgende forslag til aktuelle saker og tema for helsepolitisk debatt:  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-010/15 VEDTAK: 

 

Ylf fremme følgende forslag til aktuelle saker og tema for helsepolitisk debatt:  

• Spesialiststruktur 

o Kvalitet i utdanning 

• Arbeidsbelastning for leger 

 

 

 

 

 

011/15: YLF - Honorering av Ylf leder  

 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte om dagens lederhonorar er på riktig nivå, eller om det bør gjøres endringer.  

Styret diskuterte om nestleder skal kunne frikjøpes fra sitt hovedarbeid, med inntil 50 % av 

sitt arbeid med forholdsvis lønnsrefusjon. 



 

Styret diskuterte videre hvem som tilstås møtehonorar av Ylf og behovet for å utarbeide 

retningslinjer for dette. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar diskusjonen til etterretning. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av nestleder 

og to styrerepresentanter som utarbeider forslag til retningslinjer for Ylfs tilståelse av 

møtehonorar. Utkast til retningslinjer forelegges landsrådet for diskusjon og vedtakelse på 

årsmøtet 2015. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-011/15 VEDTAK: 

 

Styret tar diskusjonen til etterretning. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Georg 

Nikolai Johnsen, Heidi Johanne Espvik samt Henrik Leinonen-Skomedal og Kristin Krogvold 

fra sekretariatet som utarbeider forslag til retningslinjer for Ylfs tilståelse av møtehonorar i 

tillegg en alternativ utforming av dette. Utkast til retningslinjer forelegges landsrådet for 

diskusjon og vedtakelse på årsmøtet 2015. 

 

Styret vedtok at det det skal fremlegges sak for kontrollkomiteen om å avsette beløp til frikjøp 

av nestleder på inneværende budsjett. 

 

 

 

 

 

 

012/15: YLF - Kravsinvitasjon mellomoppgjør Oslo Kommune 2015  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt kravsinvitasjon til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2015. Styret diskuterte 

krav.  

 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet utformer krav på grunnlag av styrets drøftelser.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-012/15 VEDTAK: 

 

Sekretariatet utformer krav på grunnlag av styrets drøftelser. 

 

 

 



 

 

013/15: YLF - Kravsinvitasjon mellomoppgjør Stat 2015  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt kravsinvitasjon fra Den norske legeforening til mellomoppgjøret Stat 2015. 

Styret drøftet krav.  

 

Innstilling til vedtak: 

På grunnlag av styrets drøftelser og signaler fra landsrådet utformer sekretariatet krav til 

mellomoppgjøret i staten 2015.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-013/15 VEDTAK: 

 

Sekretariatet utformer krav på grunnlag av styrets drøftelser. 

 

 

 

 

 

014/15: YLF - Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter 2015  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt invitasjon til å fremme krav ved mellomoppgjøret Spekter 2015. Styret 

diskuterte krave. 

 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet utformer på bakgrunn av styrets diskusjon og signaler fra landsstyret krav til 

mellomoppgjøret Spekter 2015.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-014/15 VEDTAK: 

 

Sekretariatet utformer krav på grunnlag av styrets drøftelser. 

 

 

 

 

 

015/15: YLF - Kravsinvitasjon mellomoppgjør KS 2015  

 



Forslag til referat: 
Ylf har mottatt invitasjon til å fremsette krav i mellomoppgjøret 2015 KS. Styret drøftet 

saken. 

 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet utarbeider krav på grunnlag av styrets diskusjon.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-015/15 VEDTAK: 

 

Sekretariatet utformer krav på grunnlag av styrets drøftelser. 

 

 

 

 

 

016/15: YLF - Oppnevninger i råd/utvalg  

 

Forslag til referat: 
Som en følge av at leder i Ylf har fratrådt sitt verv, diskuterte styret hvem som skal tre inn i 

disse vervene: 

• Vara FHU-Virke 

• Medlem FHU-Stat 

• Vara FHU-Spekter 

• Vara spesialitetsrådet 

• Medlem turnusrådet 

• Vara turnusrådet 

• Vara Legeforeningens konfliktråd 

 

Interne Ylf-utvalg: 

• Medlem EJD-delegasjon 

• Styrekontakter for landsrådsrepresentantene: 

o Region Sør-Øst: Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, 

Hedmark og Oppland, Buskerud 

o Stipendiatene 

 

I tillegg er redaktør Hanne Støre Valeur nå fast ansatt i Tidsskriftet, og dermed i 

Legeforeningens sekretariat, og ble i tråd med dette løst fra sine øvrige valgte 

posisjoner i Ylf. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret foreslår at de ulike vervene besettes på følgende måte:  

 

Sekretariatet informerer Legeforeningen om styrets vedtak.  

• Vara FHU-Virke: Marius Myrstad 



• Medlem FHU-Stat: Anja Fog Heen 

• Vara FHU-Spekter: Anja Fog Heen og Øyvind Haugen Lie 

• Vara spesialitetsrådet: Anja Fog Heen 

• Medlem turnusrådet: Kristian Hamandsen 

• Vara turnusrådet: Tilde Broch Østborg 

• Vara Legeforeningens konfliktråd: Anja Fog Heen 

 

Interne Ylf-utvalg: 

• Medlem EJD-delegasjon: Kristin Kornelia Utne 

• Styrekontakter for landsrådsrepresentantene: 

o Region Sør-Øst: Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, 

Hedmark og Oppland, Buskerud: Øyvind Haugen Lie 

o Stipendiatene: Øyvind Haugen Lie 

 

 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-016/15 VEDTAK: 

 

Styret foreslår at de ulike vervene besettes på følgende måte:  

 

Sekretariatet informerer Legeforeningen om styrets vedtak.  

• Vara FHU-Virke: Myrstad 

• Medlem FHU-Stat: Anja Fog Heen 

• Vara FHU-Spekter: Anja Fog Heen og Øyvind Haugen Lie 

• Vara spesialitetsrådet: Anja Fog Heen 

• Medlem turnusrådet: Kristian Hamandsen 

• Vara turnusrådet: Tilde Broch Østborg 

• Vara Legeforeningens konfliktråd: Anja Fog Heen 

 

Interne Ylf-utvalg: 

• Medlem EJD-delegasjon: Kristin Kornelia Utne 

• Styrekontakter for landsrådsrepresentantene: 

o Region Sør-Øst: Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, 

Hedmark og Oppland, Buskerud: Øyvind Haugen Lie 

o Stipendiatene: Øyvind Haugen Lie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



017/15: YLF - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og 

sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt brev fra Den norske legeforening med oppfordring til å fremme forslag på 

kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 

2015 i Trondheim. Styret drøftet mulige forslag til kandidater.  

 

Innstilling til vedtak: 

Styret drøftet mulige forslag til kandidater til Legeforeningens lederverv og 

sentralstyremedlemmer. Leder av Ylfs valgkomite vil bli kontaktet for deltakelse i det videre 

arbeidet. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-017/15 VEDTAK: 

 

Styret drøftet mulige forslag til kandidater til Legeforeningens lederverv og 

sentralstyremedlemmer. Leder av Ylfs valgkomite vil bli kontaktet for deltakelse i det videre 

arbeidet. 

 

 

 

 

 

018/15: YLF - Ikke-diskriminerende helsehjelp  

 

Forslag til referat: 
Styret drøftet temaet ikke-diskriminerende helsehjelp på bakgrunn av redegjørelse fra 

styremedlem. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok saken til etterretning.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-018/15 VEDTAK: 

 

Styret tok saken til etterretning. 

 

 

 

 

 



019/15: YLF - Turnus  

 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om aktuelle problemstillinger omkring turnus og diskuterte bl.a.: 

• Puljevis utlysning og ansettelse 

• Foreldrepermisjon i distriktstjeneste 

• Underkjenning av turnustjeneste 

• Spørreundersøkelser 

• Hvem får ikke turnusstilling? 

• Samarbeid med Nmf om turnus og turnusportal 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret skal analysere gruppen av Ylfs medlemmer som ikke får turnusstillinger. 

For øvrig diskuterte styret saken og tok den ellers til orientering. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-019/15 VEDTAK: 

 

Styret skal analysere gruppen av Ylfs medlemmer som ikke får turnusstillinger. 

Styret diskuterte saken og tok den ellers til orientering. 

 

 

 

 

 

020/15: YLF - * intern høring - Landsstyremøte 2015 - innmelding av 

lovendringsforslag  

 

Forslag til referat: 
Ylf har mottatt intern høring fra Dnlf om innmelding av lovendringsforslag til Dnlf 

landsstyremøte 2015. Ylf har ikke behandlet saker det siste året som har avstedkommet slike 

lovendringsforslag.   

 

Innstilling til vedtak: 

Ylf fremmer ingen lovendringsforslag til Dnlf sitt landsstyremøte i 2015.  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-020/15 VEDTAK: 

 

Ylf fremmer ingen lovendringsforslag til Dnlf sitt landsstyremøte i 2015.  

 

 



 

 

 

 

021/15: YLF -  * Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for 

landsstyremøte i 2017  

 

Forslag til referat: 
Styret fikk forelagt intern høring – fastsettelse av medarrangør for Legeforeningens 

landsstyremøtet 2017.  

 

Innstilling til vedtak: 

Ylf har ingen forslag til medarrangør for Legeforeningens landsstyremøte i 2017, og foretar 

seg ikke noe i sakens anledning. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-021/15 VEDTAK: 

 

Ylf har ingen forslag til medarrangør for Legeforeningens landsstyremøte i 2017, og foretar 

seg ikke noe i sakens anledning. 

 

 

 

 

 

022/15: YLF - Referatsaker/orienteringssaker  
Forslag til referat: 

Styret ble orientert om diverse saker, bl.a.: 

• Spesialitetsstruktur 

• Implementering av faste stillinger for leger i spesialisering 

• Likestilling 

• Partssammensatt arbeidsgruppe med Spekter 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar dokumentene til orientering. 

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-022/15 VEDTAK: 

 

Styret tar orienteringene til etterretning. 

 

 



 

 

 

023/15: YLF - Eventuelt  

 

Forslag til referat: 

Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt: 

•  

Innstilling til vedtak: 

Sakene tas til orientering, med følgende merknader: 

•  

 

 

28.01.2015 YNGRE LEGERS FORENING 
 

 

YLF-023/15 VEDTAK: 

 

Ingen saker ble meldt til orientering



 

 


