Møteprotokoll
Møtedato:

12.12.2014

Møtested:

Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer:

Møtetid:

Kl. 09:00 – 17:00
122/14 - 133/14

Følgende møtte

Marit Halonen Christiansen, Øyvind
Haugen Lie, Georg Nikolai Johnsen, Anja
Fog Heen (gikk 11:30), Ruth Foseide
Flenning, Heidi Espvik, Hanne Valeur
(fraværende 12:00-14:15), Marie Skontorp

Forfall

Tilde Østborg

Inhabilitet
Møteleder:
Fra sekretariatet:
Utlevert i møtet:
Orientering:
Diverse:

Sak
Marit Halonen Christiansen
Kristin Krogvold, Henrik Leinonen-Skomedal
Johan Torgersen møtte (gikk 10:30)

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

122/14

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

123/14

YLF - Hendt siden sist

124/14

YLF - Forum

125/14

YLF - intern høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i
helsetjenesten

126/14

YLF - IA-arbeidet, Oppnevning av medlemmer til arbeids/testgruppe beslutningsstøttesystem sykmelder

127/14

YLF - Sentralstyremedlems rolle til styret i Ylf

128/14

YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015

129/14

YLF - Yngre legers prinsipprogram for 2015 - 2017

130/14

YLF - Oppnevninger i råd/utvalg

131/14

YLF - Endringer i Ylfs ledelse

132/14

YLF - Referatsaker/orienteringssaker

133/14

YLF - Eventuelt

122/14: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres
Forslag til referat:
Møteprotokoll fra forrige styremøte fremlegges for gjennomsyn på styremøtet.
Innstilling til vedtak:
Styret godkjente møteprotokollen med innarbeidelse av endringer fremkommet i møtet.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-122/14 VEDTAK:
Godkjennelse av møteprotokoll utsettes til neste styremøte i januar 2015, på grunn av tekniske
feil.

123/14: 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:
 Georg Nikolai Johnsen orienterte om hendelsene rundt sykehusvalget i Helse Møre og
Romsdal
 Heidi Espvik orienterte om møte i Arbeidstilsynets "Sykehus-gruppe" ifbm tilsynets
satsning på Helse- og omsorgssektoren i 2014, og orienterte om møte i Fond 3.
 Ruth Foseide Flenning orienterte om implementering av ny A2 i B-delen og
arbeidsgivers prosess i forhold til faste stillinger.
Innstilling til vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-123/14 VEDTAK:
Styret tok sakene til orientering.

124/14: YLF - Forum
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og
oppgaver.
Diskusjon om digitalisering av Forum vil bli videre diskutert på to-dagers styremøte i januar
2015.
Innstilling til vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.
Det nedsettes et utvalg som jobber videre med strategi for Ylfs digitale profil.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-124/14 VEDTAK:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.
Det legges opp til en grundigere diskusjon om strategi for Ylfs digitale profil på neste
styremøte.

125/14: YLF - intern høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten
Forslag til referat:
Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 19.11.2014 med oppfordring om å komme med
innspill til NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. Styret
diskuterte saken.

Innstilling til vedtak:
Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-125/14 VEDTAK:
Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.

126/14: YLF - IA-arbeidet, Oppnevning av medlemmer til
arbeids/testgruppe - beslutningsstøttesystem sykmelder
Forslag til referat:
Ylf har mottatt en henvendelse fra Dnlf om IA-arbeidet, Oppnevning av medlemmer til
arbeids/testgruppe - beslutningsstøttesystem sykmelder. Styret diskuterte henvendelsen om
oppnevning av medlemmer blant yngre leger.

Innstilling til vedtak:
Ylf foreslår følgende kandidater til arbeids-/ testgruppe:

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-126/14 VEDTAK:
Leder kontakter foretakstillitsvalgte for YLF for å få innspill til kandidater. Saken avgjøres endelig per
epost.

127/14: YLF - Sentralstyremedlems rolle til styret i Ylf
Forslag til referat:
Styret diskuterte Dnlfs sentralstyremedlems rolle til Ylfs styre.

Innstilling til vedtak:
Sentralstyremedlem i Dnlf Kristian Hamandsen skal inviteres til å delta på Ylfs styremøter når
det er saker som er av særlig betydning for hans verv som sentralstyremedlem og medlem av
Ylf/ Ylfs landsråd.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-127/14 VEDTAK:
Sentralstyremedlem i Dnlf som er medlem i Ylf men ikke er styremedlem, skal ha møte- og
talerett til Ylfs styremøter.

128/14: YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015
Forslag til referat:
Styret diskuterte organisering av Ylfs vårkurs/ årsmøteseminar/ årsmøte 2015, og la en plan
for videre planlegging.
Innstilling til vedtak:
Kurskomiteen og sekretariatet jobber videre med planleggingen av Ylfs vårkurs/
årsmøteseminar/ årsmøte 2015, på grunnlag av styrets diskusjoner.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-128/14 VEDTAK:
Saken utsettes til neste styremøte i januar 2015.

129/14: YLF - Yngre legers prinsipprogram for 2015 - 2017
Forslag til referat:
Styret diskuterte Yngre legers prinsipprogram fort 2015-2017, på grunnlag av fremlagte
utkast.

Innstilling til vedtak:
Leder og sekretariatet utarbeider et nytt utkast til Yngre legers prinsipprogram fort 2015-2017
på bakgrunn av styrets diskusjoner, for fremleggelse på styremøtet i januar 2015.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-129/14 VEDTAK:
Leder og sekretariatet utarbeider et nytt utkast til Yngre legers prinsipprogram fort 2015-2017
på bakgrunn av styrets diskusjoner, for fremleggelse på styremøtet i januar 2015.

130/14: 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. Oppnevning til verv som ikke har blitt tildelt skjer på januarmøtet (2015).

Innstilling til vedtak:
Styret foreslår at de ulike vervene besettes på følgende måte:
Sekretariatet informerer Legeforeningen om styrets vedtak.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-130/14 VEDTAK:
Saken utsettes til neste styremøte i januar 2015.

131/14: YLF - Endringer i Ylfs ledelse
Forslag til referat:

Styret diskuterte følger av endringer i Ylfs ledelse og plan for konstituering av styret.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-131/14 VEDTAK:
Anja Fog Heen er av styret valgt til nestleder ut perioden.
Styret tok for øvrig saken til etterretning.

132/14: YLF - Referatsaker/orienteringssaker
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.
Styret ble orientert om rapport fra Helsedirektoratet om ny spesialitetsstruktur.
Innstilling til vedtak:
Styret tar dokumentene til orientering.

12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-132/14 VEDTAK:
Styret tar sakene til orientering.

133/14: YLF - Eventuelt
Forslag til referat:
Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:

Innstilling til vedtak:
Sakene tas til orientering, med følgende merknader:



12.12.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-133/14 VEDTAK:
…….

