
 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Møtedato: 22.08.2014 Møtetid: Kl. 09:00 – 17:00 

    

Møtested: Legenes Hus, Æsculap, 4. etg Saksnummer: 062/14 - 077/14 

 

Følgende møtte   

Johan G. R. Torgersen, leder   

Marit H. Christiansen, nesteleder   

Ruth F. Flenning   

Heidi J. Espvik   

Marie Skontorp   

Anja F. Heen  Deltok ikke i behandling av sak 76/14 

Øyvind H. Lie   

Tilde B. Østborg   

 

Forfall    

Hanne S Valeur, redaktør   

 

Inhabilitet Sak   

   

 

Møteleder: Johan G. R. Torgersen 

Fra sekretariatet: Kristin Krogvold og Jon Ole Whist 

Utlevert i møtet:  

Orientering: Johan G. R. Torgersen orienterte om forhandlingssituasjonen i 

Spekterområdet. 

Diverse:  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 



Saksliste 

 

Sak nr. Sakstittel 

062/14 YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres 

063/14 YLF - Eventuelt 

064/14 YLF - Hendt siden sist 

065/14 YLF - Forum 

066/14 YLF - Økonomirapportering 2 kvartal 2014 

067/14 YLF - Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis 

068/14 YLF - Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved 

pågående livstruende vold (PLIVO) 

069/14 YLF - Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 

070/14 YLF - Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner 

begjærer abort 

071/14 YLF - Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven 

072/14 YLF - Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om 

fremtidig spesialiststruktur for leger 

073/14 YLF - Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 

somatiske akuttmottak 

074/14 YLF - Høring - Idéfase OUS - Campus Oslo 

075/14 YLF - Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til 

endringer i forskrift om pasientjournal 

076/14 YLF - Søknad om støtte til reise og opphold til IHN National Forum 

2014 

077/14 YLF - Referatsaker/orienteringssaker 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

062/14: 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. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte. 

 

 

YLF-062/14 VEDTAK: 

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen. 

 

 

 

 

 

063/14: YLF - Eventuelt  

 

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

   

Innstilling til vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt: 

 Forhandlingssituasjonen i Spekter. Det er brudd, meklingsfrist satt til midnatt 24. 

september. Konfliktforberedende arbeid er godt i gjenge.  

 NRYL. Delegasjonen er påmeldt.  

 

 

YLF-063/14 VEDTAK: 



Sakene tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

064/14: 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: 

  

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om 

saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis: 

 Marit H. Christiansen, oppstart prosjektgruppe om medisinutdanning og om 

Arendalsuken. Må settes opp som eget punkt i november/desember. 

 Ruth F. Flenning, kort om Arendalsuken. Møte med alle FTV fra Akademikerne på 

OUS HF. 

 Heidi J. Espvik, utfordringer med ammende leger.  

 Marie Skontorp, skilt forhandlingsleder og KBU lokalt, Lars Kåre s. Kleppe tar 

konfliktdelen. 

 Anja F. Heen, mye bistand til FTV ved UNN HF vedørende forlenget tjeneste for 

turnusleger. Også utfordringer for de gravide i Oslo vedrørende gjeninntredelse, og 

rett til selv å velge lengde på permisjonen. Har arbeidet med utkast til rundskriv i 

sommer, sendes over til direktoratet i dag. 

 Øyvind H. Lie, har brukt mye tid på å finne etterfølger på SI HF. 

 

 

YLF-064/14 VEDTAK: 

Styret tok sakene til orientering. 

 

 

 

 

 

065/14: YLF - Forum  

 

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

oppgaver. Punktvis: 

  



 

Innstilling til vedtak: 

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

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og 

oppgaver.  

 

 

YLF-065/14 VEDTAK: 

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

 

 

 

 

 

066/14: YLF - Økonomirapportering 2 kvartal 2014  

 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om økonomisk status for Yngre legers forening. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret ble orientert om økonomisk status for Yngre legers forening. 

 

 

YLF-066/14 VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering. 

 

 

 

 

 

067/14: YLF - Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet oppnevning av vara-representant for Mettes Sagsveen Nasjonal nemd for 

overdragelse av praksis for perioden frem til 15. desember 2014. 

 

Innstilling til vedtak: 



Styret fremmer forslag på en mann og en kvinne som vara til Nasjonal nemnd for 

overdragelse av praksis for perioden frem til 15. desember 2014: 

 Georg Nikolai Johnsen, Helse Møre og Romsdal HF 

 Kristin Kornelia Utne, Helse Østfold HF 

 Marit Bekkevold, Helse Bergen HF 

 Leni Hasfjord, UNN HF 

 Bjørn Husebø, Helse Bergen HF 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet oppnevning av vara-representant for Mettes Sagsveen Nasjonal nemd for 

overdragelse av praksis for perioden frem til 15. desember 2014. 

 

YLF-067/14 VEDTAK: 

Styret fremmer forslag på en mann og en kvinne som vara til Nasjonal nemnd for 

overdragelse av praksis for perioden frem til 15. desember 2014, følgende forespørres i 

prioritert rekkefølge: 

 Georg Nikolai Johnsen, Helse Møre og Romsdal HF 

 Kristin Kornelia Utne, Helse Østfold HF 

 Marit Bekkevold, Helse Bergen HF 

 Leni Hasfjord, UNN HF 

 Bjørn Husebø, Helse Bergen HF 

 

 

 

 

 

068/14: YLF - Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved 

pågående livstruende vold (PLIVO)  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-068/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. Herunder: 

 Egensikkerhetsaspektet, avveining manglende politiressurser vs fare for førstehjelpere 

 Konsekvenser for forsikring/yrkesskade dersom helsepersonell vurderer feil? 

 Plan hvis skyting i akuttmottak, o.l. System for tilkalling av bakvakt. 



 Forskjell på å være publikum, og det å være i en arbeidssituasjon. Farlig å øke en 

forventning til helse- og brannpersonell. 

 Løfte frem opplæring, trening og beskyttelsesutstyr. 

 Tariffkonsekvens, risikotillegg. 

 Hvis endringen medfører at helsepersonellet må ta risiko, uten oppbacking fra 

arbeidsgiver, er det uhensiktsmessig. 

 

 

 

 

 

069/14: YLF - Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-069/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og Anja F. Heen utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon.  

 

 

 

 

 

070/14: YLF - Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når 

kvinner begjærer abort  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-070/14 VEDTAK: 



Sekretariatet og Tilde B. Østborg utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

 

071/14: YLF - Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-071/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og Marit H. Christiansen utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon.  

 

 

 

 

 

072/14: YLF - Høring - Helsedirektoratets utredning og 

konsekvensvurdering om fremtidig spesialiststruktur for leger  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-072/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 



 

073/14: YLF - Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav 

for somatiske akuttmottak  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-073/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og Heidi J. Espvik omskriver fremlagt høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

 

074/14: YLF - Høring - Idéfase OUS - Campus Oslo  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet og leder utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret behandlet høringen, og diskuterte innhold i høringssvar. 

 

YLF-074/14 VEDTAK: 

Sekretariatet og Ruth F. Flenning utformer høringssvar i tråd med styrets diskusjon.  

 

 

 

 

 

075/14: YLF - Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til 

endringer i forskrift om pasientjournal  

 



Forslag til referat: 
Ylf ble forelagt høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift 

om pasientjournal for uttalelse. Ylf har fått fristutsettelse for å behandle saken på styremøtet 

22. august.  

 

Innstilling til vedtak: 

Sekretariatet utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon. Høringssvaret 

forelegges leder før det oversendes Dnlf.  

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Saken utgår. 

 

YLF-075/14 VEDTAK: 

 

Ylf avgir ikke høringsuttalelse i saken. 

 

 

 

 

 

076/14: YLF - Søknad om støtte til reise og opphold til IHN National Forum 

2014  

 

Forslag til referat: 

Styret var forelagt og behandlet søknad fra styremedlem om støtte til deltakelse på Institute of 

Health Improvements (IHI) årlige kongress i Orlando. 
 

 
 

Innstilling til vedtak: 

For å øke kompetansen i styret på kvalitetsarbeid innvilges støtte til Anja Fog Heen med kr 

7.000,-.  

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret var forelagt og behandlet søknad fra styremedlem om støtte til deltakelse på Institute of 

Health Improvements (IHI) årlige kongress i Orlando. 

 

 

YLF-076/14 VEDTAK: 

Sittende styre ønsker at kvalitetsarbeid skal være en naturlig del av en lege i spesialiserings 

arbeidshverdag. Styret ønsker at kvalitetsarbeid skal inngå i de politiske styringsdokumentene 

for kommende styreperiode. 



For å øke kompetansen i styret på kvalitetsarbeid innvilges støtte til Anja Fog Heen med inntil 

kr 9.000,-.  

 

 

 

 

 

077/14: YLF - Referatsaker/orienteringssaker  
Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter. 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar dokumentene til orientering. 

 

 

 

 

22.08.2014 YNGRE LEGERS FORENING 
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter. 

 

 

YLF-077/14 VEDTAK: 

 

Styret tar dokumentene til orientering. 
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