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 STYREMØTE NR 9/2015 

  

Styremøte 25. november 2015 

 

 
Sak 140/15 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: 

• Kristin Krogvold orienterte om den partssammensatte gruppen om arbeidstid 

og deres besøk på Sykehuset Vestfold 24. november.  

• Clara S. Bratholm informerte om arbeidet med EJD. Skal være med på EJDs 

styremøte førstkommende mandag. Har også jobbet mye opp mot det som 

skjer med yngre leger i England knyttet til arbeidstid. Har skrevet en kronikk 

som støtter våre kollegaer i England. Kronikken er foreløpig ikke publisert.  

• Kristin Utne informerte om at hun har vært på møte med Norsk psykiatrisk 

forening hvor hun orienterte om ny spesialitetsstruktur.  

• Styret ble informert om diverse lokale saker – herunder saker knyttet til 

kalenderplanlegging og definisjon av vaktarbeid.  

• Henrik Leinonen-Skomedal har jobbet mye med forhandlinger – særlig SFS 

2305 KS.  

• Hanne Støre Valeur informerte om at Forum nr. 5 er gått i trykken. Har startet 

arbeidet med å finne leverandør/utvikler til yngreleger.no 

• Kent Gutvik har arbeidet med forhandlinger av SFS 2305 KS. Har også 

utarbeidet forslag til mal for Ylfs høringssvar.   

• Petter Risøe har arbeidet mye med FTV-samlingen i januar. Har også jobbet 

mye med evalueringsrapport etter årsmøtet i Tromsø.  

• Christopher Elnan Kvistad har skrevet høringssvar vedrørende 

forskningsutvalgsrapporten. Jobber også med avtalemaler for Helse Vest.  

• Anja Fog Heen har hatt møte med Legejobber og NMF om turnusportalen. 

Har også vært i sentralstyremøte og jobbet mye med høringssvar knyttet til 

RHF-rapporten. Deltatt på konferanse for de fagmedisinske foreningene. Har 

også deltatt på strategimøte i forbindelse med Virke-forhandlingene samt 

turnusrådsmøte.  

• Torstein Schrøder-Aasen har jobbet med å forberede møtet hvor 

partssammensatt gruppe om arbeidstid var på besøk ved Sykehuset Vestfold. 

Har også brukt mye tid på å forberede arbeidsrettssaken som er i dag.  

• Christer Mjåset informerte om at det kan være aktuelt at eventuelt Clara S. 

Bratholm drar over til England dersom anledningen byr seg. Har vært i 

Reykjavik med Akademikerne Helse. Vært i forhandlinger med KS på mandag. 

Informerte kort om Nasjonal sykehusplan som kom ut 20. november og 
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planlegger å skrive et blogginnlegg sammen med Kristin Utne om denne. Ny 

spesialitetsstruktur – vært i møte med HOD.  

 

Vedtak: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

Sak 141/15 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 142/15 Høringer 

 

Forslag til referat: 

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

får ansvaret for hver enkelt høring. 

 

Vedtak: 

Styret skal besvare følgende høringer (ansvarsperson for høringen i parentes): 

• Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og 

aktuelle saker (Ansvarlig: Clara S. Bratholm)  

• På ramme alvor – Alvorlighet og prioriteringer (Ansvarlig: Torstein Schrøder-

Aasen og Hanne Støre Valeur) 

• Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten (Ansvarlig: Petter 

Risøe) 

• NOU 2015:11 – «Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige 

hendelser i helse- og omsorgstjenesten (Ansvarlig: Kristin Utne) 

 

 

Sak 143/15 Invitasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 

Referat: 

Styret drøftet hvorvidt Ylf skal delta og eventuelt hvem som skal delta fra styret.  

 

Vedtak: 

Styret tok saken til etterretning og styrets medlemmer gir beskjed dersom det er 

ønskelig å delta. 

 

 

Sak 144/15 Søknad fra MF Placebo, linjeforeningen for medisinstudentene i 

Trondheim, om sponsormidler 

 

Referat: 

Styret vurderte søknaden fra MF Placebo om sponsormidler til Jubileumskonferansen. 
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Vedtak: 

Henrik Leinonen-Skomedal sender svar til MF Placebo hvor styrets tilbakemelding er 

at søknaden ikke innvilges.  

 

 

Sak 145/15 Evaluering av tariffkonferansen 2015 i Tromsø 

 

Referat: 

Styret evaluerte tariffkonferansen/høstkurset 2015 basert på kurskomiteens rapport.  

 

Vedtak 

Kurskomiteen tar med seg innspillene i videre planlegging. For øvrig tok styret saken 

til etterretning. 

 

 

Sak 146/15 Landsstyremøtet 2016 

 

Saken ble utsatt.  

 

 

Sak 147/15 Turnuslegeportal 

 

Referat: 

Styret ble informert om turnusportalen og et samarbeid med Nmf. Styret diskuterte 

ulike sider ved dette, samt om turnusportalen kan lenkes opp mot andre nettsider.  

 

Vedtak: 

Anja Fog Heen og Kristin Krogvold utreder saken nærmere og legger frem et forslag 

på neste styremøte. For øvrig tok styret saken til orientering. 

 

 

Sak 148/15 Nmf – sak om TPS-seminar 

 

Referat: 

Torfinn S. Madssen redegjorde for Nmfs TPS-seminar, herunder planene med 

seminaret og på hvilken måte det er ønskelig at YLF bidrar. Styret diskuterte deretter 

hvorvidt Ylf skal bidra til et slikt møte.  

 

Vedtak: 

Styret stiller med en representant på seminaret. For øvrig ble saken tatt til etterretning.  

 

 

Sak 149/15 Dispensasjoner og vakt 

 

Referat: 

Styret diskuterte hvordan foretakstillitsvalgte skal forholde seg til dispensasjoner fra 

vernebestemmelsene i A2 ved ulike krav/behov fra medlemmer i 

klinikkene/avdelingene. 
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Vedtak: 

Styret tar med seg innspill til FTV-samlingen i januar 2016 på Gardermoen. For øvrig 

tas saken til orientering. 

 

 

Sak 150/15 Planlegging av kurs, konferanser og styremøter 

 

Referat: 

Styret planla og la en struktur for kommende kurs, konferanser, styremøter, årsmøte 

mm. Samarbeid med Overlegeforeningen ble også drøftet.  

 

Vedtak: 

Årsmøtet legges til Svalbard høsten 2016 og til Oslo i 2017. Styret stiller seg positive 

til å avholde en fellesdel med Overlegeforeningen på vårkurset 2017 og arbeider 

videre med Overlegeforeningen om dette. For øvrig tas saken til etterretning. 

 

 

Sak 151/15 SOL-prosjekt (styring, organisering og ledelse i 

spesialisthelsetjenesten) 

 

Referat: 

Christer Mjåset innledet om temaet. OFs leder, Jon Helle, orienterte styret nærmere 

om SOL-prosjektet (styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten). Styret 

drøftet en eventuell deltakelse fra Ylfs side i prosjektet.  

 

Vedtak: 

Styret stiller seg positiv til prosjektet. Spørsmålet om finansiering må tas opp på Ylfs 

årsmøte i april 2016. I mellomtiden melder styret inn en anmodning til Sentralstyret 

hvor det bes om at spørsmålet om finansiering behandles på nytt og at Legeforeningen 

sentralt garanterer for midlene til SOL-prosjektet.  

 

 

Sak 152/15 Protokoll fra tariffkonferansen 2015, Tromsø 

Styret må vedta protokoll fra tariffkonferansen 2015 i Tromsø. 

 

Referat: 

Styret fikk fremlagt protokoll fra tariffkonferansen 2015 i Tromsø til godkjenning. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollen. 

 

 

Sak 153/15 Ylfs økonomi pr november 2015 

 

Referat: 

Styret ble orientert om Ylfs økonomi pr november 2015. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Sak 154/15 Yngreleger.no 

 

Referat: 

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

Syret diskuterte hvordan Hanne Støre Valeur skal involvere styret i prosjektarbeidet. 

Videre ble det diskutert hvordan Ylf skal forholde seg til annonser, herunder 

legemiddelannonser, på yngreleger.no. Nettsidens design/profil samt budsjett for 

prosjektet ble også diskutert.  

 

Vedtak: 

Hanne Støre Valeur tar med seg styrets innspill i sitt videre arbeid med etablering og 

utvikling av yngreleger.no. Petter Risøe, Christer Mjåset, Torstein Schrøder-Aasen og 

Hanne Støre Valeur velger utvikler til yngreleger.no. Styret ser at det kan oppstå 

behov for en viss overskridelse av budsjettet for yngreleger.no, og gir i den 

forbindelse fullmakt til Hanne Støre Valeur om overskridelse av budsjett i henhold til 

føringer gitt av styret. Styret legger frem et forslag for generalsekretæren om hvilke 

ønsker man har knyttet til innholdet på nye nettsider for Legeforeningen og hva slags 

innhold man ønsker inntatt i en eventuell ny app for Legeforeningen.  

 

 

Sak 155/15 Forum 

 

Referat: 

Redaktør gjennomgikk innholdet i neste utgave av Forum. 

 

Vedtak: 

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

 

 

Sak 156/15 Prosjekt om tverrfaglighet med Nmf 

 

Saken strykes.  

 

Sak 157/15 Invitasjon fra Norsk anestesiologisk forening (NAF) til 

konsesusmøte om Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge 

 

Referat: 

Styret behandlet invitasjon fra Norsk anestesiologisk forening til konsensusmøte om 

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. 

 

Vedtak: 

Forespørsel om deltakelse sendes til Georg Johnsen om han vil delta. Alternativt 

sendes det forespørsel til Amund Ringen om deltagelse.  

 

 

Sak 158/15 Eventuelt 

 

• Lars Duvaland orienterte styret om avdelingen for Jus og arbeidsliv, herunder 

avdelingens sekretariatsbistand. Videre ble styret orientert om kommende 
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FTV-møte 27. januar 2016 og foretakstillitsvalgtes kontaktpersoner i 

avdelingen for Jus og arbeidsliv.  

• Det bør avholdes et felles seminar med overnatting mellom OF og Ylf etter 

uke 8 men før 16. mars 2016. Hensikten med et slikt møte vil være å skape en 

felles plattform hvor man kan diskutere relevante saker for foreningene. 

Christer Mjåset og Kent Gutvik utformer en henvendelse til OF om dette.  

 


