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MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2016 
 

19. og 20. april på Scandic Hotell Bystranda, Kristiansand 

 

Tilstede:  

Christer Mjåset 

Torstein Schrøder-Aasen 

Anja Fog Heen 

Guro-Marte Gulstad Mpote 

Christopher Elnan Kvistad 

Kristin Kornelia Utne  

Petter Risøe 

Clara Sofie Bratholm 

Hanne Støren Valeur 

Shruti Sharma  

Bjørn Ove Ekern Kvavik 

Kent Gutvik  

Hege Synne Rahm  

 

 

SAKLISTE 

 

 

 

 

 
Sak 41/16 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, herunder: 

 

Arbeid med satsningsområder: 

 Styret har arbeidet med lokal saker, blant annet problemstillinger knyttet til 

diskriminering av gravide leger og ryddige ansettelsesprosesser. I tillegg har 

styret arbeidet med problemstillinger i flere enkeltsaker knyttet til turnus, 

eksempelvis fravær under turnustjenesten. 

 Styret har skrevet diverse blogginnlegg, blant annet om Phd (før, under og 

etter Phd).  

 Styret har skrevet artikkel om fryktkultur og forbigåelse i ansettelsesprosesser 

ved UNN.  

 Styret har forberedt vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte.  

 Styret har fulgt opp arbeidet med utvikling av nye læringsmål i spesialitetene. 

 Styret har arbeidet med EJD, herunder avholdt fjernmøter og forberedt EJD 

møte i Vilnius.  

 Styret har skrevet artikkel til Tidsskriftet om yngre legers situasjon i Europa, 

med bakgrunn i situasjonen i Storbritannia.   

 Styret har startet arbeidet med å oppdatere Ylfs nettside (ylf.no). 

 Styre har deltatt i arbeidsgruppe om spesialisering. 
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 Styret har deltatt i arbeidsgruppe 4 som blant annet ser på hvordan overgangen 

fra gammel til ny spesialitetsstruktur skal foregå. 

 

Møtedeltakelse: 

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv: 

 Styret har deltatt på seminar med LVS. 

 Styret har deltatt i møter i Spesialitetsrådet. 

 Styret har vært på møte med CPME i Brussel. 

 

 

Avgitte høringssvar:  

 Høring - Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport  

 Høring – Policynotat om Global mental helse 

 Høring – Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

 Høring - Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til 

Legeforeningen som eier - intern høring  

 Høring - Landsstyresak - Juridisk bistandsprosjekt III – intern høring  

 Høring - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg – 

intern høring  

 Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og 

harmonisering  

 Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder 

 

 

Vedtak: 

Styret tar sakene til orientering. 

 

 
Sak 42/16 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 43/16 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: 

 Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om 

kvalitet i høyere utdanning (Anja Fog Heen) 
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 Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, 

over- og underforbruk i helsetjenesten (Torstein Schrøder-Aasen) 

 Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus (Kristin 

Kornelia Utne) 

 Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-

helse–Prioritering av tiltakene (Petter Risøe og Christopher Elnan Kvistad) 

 Høring- forslag til ny lov om statens ansatte (Christer Mjåset og Clara 

Bratholm) 

 

 

 

 
Sak 44/16 Invitasjon til deltakelse på årsmøte 2016 for Norsk 
arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin 
(NFAM) 

 

Referat: 

Styret gjennomgikk invitasjonen og diskuterte om og eventuelt hvem som deltar fra 

Ylf.  

 

Vedtak: 

Styret stiller med Christer Mjåset eller Kristin Kornelia Utne. Sekretariatet besvarer 

invitasjonen basert på føringer gitt av styret.  

 
Sak 45/16 Hviletidsundersøkelse 

 

Referat: 

Styret ble orientert om og diskuterte hviletidsundersøkelsen gjennomført i Møre og 

Romsdal.   

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  

 
Sak 46/16 Kommunikasjonsbistand – engasjement  

 

Referat: 

Styret diskuterte behovet for å tilknytte seg kommunikasjonsbistand i sekretariatet.  

 

Vedtak: 

Sekretariatet følger opp saken i tråd med styrets føringer. Styret avgjør saken per e-

post.  

 
Sak 47/16 Regnskap 2015 – Revisors beretning og desisors beretning 

 

Referat: 

Styret ble orientert om innholdet i revisors beretning og desisors beretning. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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Sak 48/16 Yngreleger.no 

 

Referat: 

Styret fikk informasjon om yngreleger.no og status for prosjektet. Nettmagasinet 

yngreleger.no ble forevist for styret og innholdet ble diskutert. Stein Runar Østgaard 

deltok via skype for å orientere om Legeforeningens arbeid med nye nettsider, 

herunder ble det diskutert hvilke muligheter som finnes for den nettsiden ylf.no og 

hvordan relevant stoff kan kobles mellom ylf.no og yngreleger.no.  

 

 

Vedtak: 

Styret overlot oppfølging til redaktøren, i samsvar med diskusjonene i styret, og tok 

for øvrig saken til orientering. 

 
Sak 49/16 Årsmøtet 2016 

 

Referat: 

Styret ble orientert om program og opplegg for årsmøtet 2016.  

 

 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering.   

 
Sak 50/16 Forhandlinger Sekter 

 

Referat: 

Styret diskuterte forhandlingssituasjonen i området Spekter. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  

 
Sak 51/16 Eventuelt 

 

 Styret besluttet å flytte styremøte 18. mai 2016 til 9. mai 2016.  

 


