Oslo, 08.12.2017
Til styret i Ylf
STYREMØTE NR 11/2017
Styremøte holdes 15.12.2017 kl. 09.30 – 16.30 på Møterom Eyr
Tilstede:
Anja Fog Heen, Fredrik Svenskerud, Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Kristin Utne
pr video, Anders Schrøder Amundsen, Christer Mjåset, Guro Marte Mpote
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Sak 182/17 Hendt siden sist - orienteringssak
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
• Diskutert med turnuslegene i Bergen om diskriminering
• UNN – arbeid med evt. Unntak
• Arbeidet med enkeltsaker om amming
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Deltakelse i møter:
For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:
• Lisportalen
• Rettshjelputvalget
• Nettsidene - møter med Legeforeningen.no
• Møte om internasjonal strategi i Legeforeningen
• Møte med Kjersti Toppe (Sp)
• Møte med Ingvild Kjerkol (Ap)
• Utdanningsfond 3 – om LIS 1
• Arbeidsgruppe 1 – med RHF-ene om arbeidsplaner
• Spesialitetskomiteene - læringsmålene er for generelle
• Arbeidsgruppe 2 i ny spesialistutdanning
• Kurskomiteen har hatt møte med Ofs kurskomité
Avgitte høringssvar:
• Høring – Helsedatautvalget
• Høring - debatt til landsstyremøte
Vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

Sak 183/17 Møteprotokoll fra styremøte 21. november 2017 - vedtakssak
Møteprotokoll legges ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av
hvert styremøte. Styrets medlemmer har stående oppfordring til å melde eventuelle
feil, mangler eller behov for korreksjon.
Forutsatt at det ikke kommer innvendinger, anses møteprotokollen for godkjent, og
den refereres kun i påfølgende møte.
Vedlegg:
Møteprotokoll fra styremøte 21. november
Forslag til referat:
Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av
forrige styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.
Sak 184/17 Tariffkonferansen/vårkurset – protokoll og evaluering
Møteprotokoll fra tariffkonferansen er lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og
godkjenning i etterkant av møtet. Styrets medlemmer har stående oppfordring til å
melde eventuelle feil, mangler eller behov for korreksjon.
Forutsatt at det ikke kommer innvendinger, anses møteprotokollen for godkjent, og
den refereres kun i påfølgende møte.
Det legges videre opp til en evaluering av tariffkonferansen og vårkurset.
Vedlegg:
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Møteprotokoll fra tariffkonferansen 23. november
Forslag til referat:
Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av
tariffkonferansen.
Forslag til vedtak:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen fra tariffkonferansen.

Sak 185/17 Tiltakspunktlisten
Det legges opp til oppfølging av sakene fra Arbeidsmøtet, se protokollen.
Forslag til referat:
Styret fulgte opp planen fra Arbeidsmøtet vedr. de vedtatte tiltakspunktene.
Forslag til vedtak:
Styret tok saken til orientering og følger opp arbeidet til neste styremøte.

Sak 186/17 Spørreundersøkelse LIS 1
Det legges opp til en diskusjon om behovet for en spørreundersøkelse til LIS 1 som går til det
første LIS 1-kullet noen sinne. Det vurderes at dette er nødvendig som følge av at det er
behov for en særskilt kartlegging av denne gruppen. Ikke minst gjelder dette da LIS-portalens
undersøkelse mest sannsynlig kommer en gang senere på nyåret avhengig av vedtak i
sentralstyret, og fordi det kan være behov for en undersøkelse som favner bredere enn LISportalen for denne gruppen. Videre bør en LIS 1-undersøkelse innrettes slik at det kan brukes
mot forhandlingene i 2018, type med fokus på behov for fordypningstid etc.

Forslag til referat:
Styret diskuterte behovet for en spørreundersøkelse til det første LIS 1-kullet.
Forslag til vedtak:
Det utarbeides en spørreundersøkelse som sendes til det første LIS 1-kullet for å høste
erfaringer med hvordan ordningen har fungert. Utkast til undersøkelse utarbeides av …… til
fremlegg for styret i ……..

Sak 187/17 Diplom/ fysisk attest for spesialistgodkjenning
Tidligere utstedte Statens autorisasjonskontor et "Diplom" som bekreftelse på at man
hadde blitt spesialist, som kunne henges opp på kontoret til allmenn skue. For noen år
siden ble dette endret til at man fikk en utskrift av en brev hvor det står at man har
blitt spesialist, og ikke i den formen som man henger opp på veggen. Flere
medlemmer etterspør tidligere ordning. Det legges opp til en diskusjon om Ylf og
Legeforeningen bør jobbe for å gjeninnføre papir»diplomet»?
Forslag til referat:
Styret diskuterte behovet for å gjeninnføre diplom ved fullført spesialitet.
Forslag til vedtak:
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Ylf vil be Legeforeningen arbeide for at Diplom ved fullført spesialisering blir
gjeninnført

Sak 188/17 Akademikernes gruppelivforsikring ved hepatitt B
Det legges opp til en diskusjon om avgrensningene ved Akademikernes
gruppelivsforsikring. Utgangspunktet er at de som skal inn i utjevningsfellesskapet
skal være friske, men det synes å være lite tydelig hvilke avgrensninger som gjøres
mht inklusjon i gruppen. Spørsmålet er om enkelte diagnoser automatisk skal fratas
muligheten til å få tegne gruppelivsforsikring. I forlengelsen av dette er spørsmålet
om gruppelivsforsikringen i tilstrekkelig grad tar innover seg medisinske fremskritt
som gir økt og bedret behandlingstilbud slik som ved HIV og hepatitt B og C.
Tilbakemeldingen fra forsikringsselskapet er at det er Når det gjelder kollektive
forsikringer så er det kollektivet selv bærer risikoen, i dette tilfellet alle forsikrede i
Akademiker-kollektivet. Det er svært viktig at kollektivet bevarer og beskytter
"hygienen" i kollektivet for at dette skal ha forutsetninger for å bestå. Tar man inn
mer risiko i form i ett kollektiv i forhold til et annet, vil det få virkning på premien. Det
"friskere" kollektivet vil da kunne oppnå lavere premie enn i kollektivet man har akseptert
høyere risiko. Man får det man i forsikringssammenheng kaller antiseleksjon (dvs. noen kaller
det faktisk bare seleksjon).
Når det gjelder privat livsforsikring, er det annerledes. Der er det Nemnda for
helseopplysninger som har veiledende retningslinjer for forsikringsselskapene.

Spørsmål et om Ylf skal jobbe videre med denne problemstillingen, og hva Ylf skal
mene om mulighetene for å inkludere flere grupper i ordningen.
Forslag til referat:
Styret diskuterte behovet for å endringer i Akademikernes gruppelivsforsikring.
Forslag til vedtak:
Ylf vil …………………………..

Sak 189/17 Tilrettelegging for gravide på Medisinsk klinikk
Ylf har mottatt henvendelse fra tillitsvalgte på medisinsk klinikk OUS, hvor det
fremkommer uenighet om tilrettelegging for gravide leger. Det fremkommer videre at
Legeforeningen og Spekter ikke er enige i tolkningen av bestemmelsene som
regulerer dette.
Vedlegg:

Epost fra klinikktillitsvalgt Jasne Ribic, medisinsk klinikk OUS

Forslag til referat:
Styret diskuterte tilrettelegging for gravide på medisinsk klinikk OUS
Forslag til vedtak:
Ylf vil …………………………..
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Sak 190/17 Prosjekt spesialistutdanning i avtalepraksis
Det pågår nå et arbeid om å tilrettelegge for spesialistutdanning i avtalepraksis. I dag
er det møte mellom Helse Sør-Øst, som har fått oppdraget av HOD, og oss. Vi er
spesielt bedt om å følge med på vilkår for yngre leger.
Vedlagte pdf-dokumenter danner bakteppet. Vedlagte word-dokument belyser de
aktuelle problemstillingene, som er: Hvilke vilkår skal en LIS ha når han/hun er i
avtalepraksis?
Vaktene faller jo bort, skal disse kompenseres på noen måte? Avtalen må jo også
være gunstig for HFene og for avtalespesialistene.
Vedlegg:

Innkalling til styringsgruppemøte – prosjekt spesialistutdanning
Prosjektmandat spesialistutdanning i avtalepraksis
Prosjekt spesialistutdanning i avtalepraksis – økonomi
Dokument fra møte i styringsgruppen 29. november 2017

Forslag til referat:
Styret diskuterte spesialistutdanning i avtalepraksis
Forslag til vedtak:
Ylf vil …………………………..

Sak 191/17 KS-forhandlingene
Det legges opp til en diskusjon om KS-forhandlingene. Forhandlingene har vært
krevende grunnet stor avstand blant annet om økonomien i oppgjøret. Det legges opp
til en orientering om status i forhandlingene.
Forslag til referat:
Styret diskuterte KS-forhandlingene
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 192/17 Situasjonen i Spekter
Referat:
Avdelingsdirektør i jus og arbeidslivsavdelingen Lars Duvaland orienterte om
situasjonen i Spekter. Styret diskuterte situasjonen.
Vedtak:
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Styret tar saken til orientering

Sak 193/17 Merkantil støtte for FTV
Referat:
Konsulent Linn M Fossnes redegjorde. Styret drøftet oppfølging av
foretakstillitsvalgte

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 194/17 Modeller for LIS1-råd
Det legges opp til en diskusjon om endringer av Turnusrådet etter overgang til LIS1
som følge av ny spesialistutdanning.
Vedlegg:

Ny spesialitetsstruktur – endringer av Turnusrådet

Forslag til referat:
Styret drøftet behov for endringer av Turnusrådet etter overgang til LIS1
Forslag til vedtak:
Styret ber leder og sekretariatet om å ta initiativ til at Turnusrådet omgjøres til en
spesialitetskomite for LIS1-ordningen.

Sak 195/17 Høringer
Styret gjennomgår aktuelle høringer og avgjør hvilke høringer Ylf skal avgi svar på
og hvem som skal ha ansvar for høringen.
Register over drap og vold med dødelig utgang
Høringsfrist: 20. desember 2017, Anja Fog Heen
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/register-over-drap-og-voldmed-dodelig-utgang/hoeringsgrunnlag/
Høring om Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen
Høringsfrist: 1. januar 2018, Lorentz Linde
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-om-nasjonal-fagligretningslinje-for-svangerskapsomsorgen/hoeringsgrunnlag/
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Forslag til referat:
Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som
får ansvaret for hver enkelt høring.
Forslag til vedtak:
Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

Sak 196/17 Legeforeningen.no
Referat:
Stein Runar Østigaard presenterte nye legeforeningen.no. Styret diskuterte forslag til
nye sider.
Vedtak:
Styret tok redegjørelsen til orientering.
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