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052/14: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-052/14 VEDTAK:
Møteboken godkjennes som den foreligger.

053/14: YLF - Referatsaker/orienteringssak

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-053/14 VEDTAK:
Det forelå ingen meldinger.

054/14: YLF - Hendt siden sist

YLF HENDT SIDEN SIST
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, eller om
saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis:
•
•
•
INNSTILLING TIL VEDTAK
Styret tok sakene til orientering.
Saksfremstilling:
Hvert av styremedlemmene orienterer om aktuelle saker de har arbeidet med siden sist, eller
om saker som er av felles interesse for de øvrige styremedlemmene.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, eller om
saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis:
• Johan Torgersen orienterte kort om «One health»
• Ruth Foseide Flenning orienterte kort om deltakelse på EAT, og om arbeidet med å få
dokumentert HA § 13-saker (uenigheter) på OUS HF.
• Tilde Borch Østborg orienterte kort om turnuslegetilsettingsprosessen ved SUS, og om
manglende sommerplanlegging ved Kvinneklinikken.
• Marie Skontorp orienterte om prosessene internt i forhandlingsutvalget ved SUS, og
mangel på overlegetillitsvalgt, utfordringer opp mot Helse Vest RHF og KTVs
involvering.
• Anja F. Heen orienterte om ny bemanningssituasjon på Gjøvik, og om ny jobb på
Lovisenberg. Videre turnuserfaringskonferanse med kommuner og helseforetak.
Arbeidsgruppe med Hdir om nytt turnusrundskriv igangsettes nå.
• Marit H. Christiansen orienterte om EAT fra en deltakers standpunkt. Har også vært
på dekanmøtet, som representant for sentralstyret.

YLF-054/14 VEDTAK:
Styret tok sakene til orientering.

055/14: Ylf - Støtte til medlemmer

Forslag til referat:
Ylf erkjenner de juridiske vurderinger som er gjort og legger disse til grunn. Ylf er klar over
at medlemmer møter på en rekke utfordringer knyttet til overgangen mellom ny og gammel
turnusordning. Ylf mener at det er helsemyndighetenes ansvar å minimere effekten av disse
ulempene i den grad det lar seg gjøre. I den konkrete saken mener Ylf at Legeforeningen bør
bidra til å peke på de lempelige løsningene som eksisterer og oppfordrer partene til å komme
frem til en løsning som sikrer de aktuelle legene en tjeneste i tråd med det som var forespeilet
ved utlysning og ansettelse.
Innstilling til vedtak:
Formuleres i styremøtet.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Ylf erkjenner de juridiske vurderinger som er gjort og legger disse til grunn. Ylf er klar over
at medlemmer møter på en rekke utfordringer knyttet til overgangen mellom ny og gammel
turnusordning. Ylf mener at det er helsemyndighetenes ansvar å minimere effekten av disse
ulempene i den grad det lar seg gjøre. I den konkrete saken mener Ylf at Legeforeningen bør
bidra til å peke på de alternative løsningene som finnes. Videre oppfordrer Ylf partene til å
komme frem til en løsning som sikrer de aktuelle legene en tjeneste som i størst mulig grad
samsvarer med legenes forventninger ut i fra utlysning og ansettelse.

YLF-055/14 VEDTAK:
Styret erkjenner at det fortsatt er problemer knyttet til overgangsordningen i turnusordningen.
Ylf henstiller Turnusrådet om å forberede sak til sentralstyret om problematikken.

056/14: YLF - Forum

YLF FORUM:
Forslag til referat: Styret drøfter de neste numrene med Forum.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret drøftet de neste numrene med Forum, og fordelt oppgaver. Deadline for nummer 4 er i
september.

YLF-056/14 VEDTAK:
Styret gjennomgikk tematikk og fordelte oppgaver.

057/14: YLF - Hovedtariffoppgjøret 2014
Forslag til referat:
Leder orientert om overenskomstforhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen, og styret
diskuterte aktuelle problemstillinger i etterkant av redegjørelsen.
Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Leder orientert om overenskomstforhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen, og styret
diskuterte aktuelle problemstillinger i etterkant av redegjørelsen.

YLF-057/14 VEDTAK:
Styret tok orienteringen til etterretning.

058/14: YLF - stipend til lederutdanning
Forslag til referat:
Styret gikk grundig gjennom alle søknadene til Ylfs lederstipend, og vedtok fordeling av
stipendmidlene i samsvar med «Retningslinjer for stipend til lederutdanning».
Innstilling til vedtak:
Styret fordeler Ylfs lederstipend for 2014 på følgende måte: .....

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret gikk grundig gjennom alle søknadene til Ylfs lederstipend, og vedtok fordeling av
stipendmidlene i samsvar med «Retningslinjer for stipend til lederutdanning». Anja Fog Heen
meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen.

YLF-058/14 VEDTAK:
Styret fordelte midlene etter retningslinjene, der det blant annet er vektlagt at midlene skal gå
til lederutdanning. Det var i 2014 utlyst stipend for kr 120.000,-, og det var innkommet seks
søknader. En søknad falt utenfor kriteriene. Styret valgte å fordele midlene med full støtte til
søknader opp til kr 20.000,-, mens søknadene over kr 30.000,- ble forholdsmessig avkortet for
å sikre dekning innenfor rammen. Etter dette ble resultatet:
Camilla M Friis
Jan-Henrik Opsahl
Espen Bøe
Eivind Inderhaug
Fadi El-Hage

34600
17200
30500
7700
30000

059/14: YLF - Høring - endring av aldersgrense for bortfall av
helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år
Forslag til referat:
Styret er forelagt brev fra Dnlf med oppfordring om å komme med innspill til endringer i lov
om helsepersonell mv og forskrift om å heve aldersgrensen. Styret diskuterte saken og det vil
bli utarbeidet et høringsinnspill med utgangspunkt i denne diskusjonen.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon. Svaret oversendes leder
før det sendes Legeforeningen.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret er forelagt brev fra Dnlf med oppfordring om å komme med innspill til endringer i lov
om helsepersonell mv og forskrift om å heve aldersgrensen. Styret diskuterte saken og det vil
bli utarbeidet et høringsinnspill med utgangspunkt i denne diskusjonen.

YLF-059/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon. Svaret oversendes leder
før det sendes Legeforeningen.

060/14: YLF - Policydokument om kvalitet

Forslag til referat:
Styret behandlet utkast til policydokument om kvalitet, og gav innspill til arbeidsgruppen.
Innstilling til vedtak:
Arbeidsgruppen som har laget utkast til policydokument om kvalitet, innarbeider styrets
innspill, og legger frem det endelige forslaget på neste styremøte.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret behandlet utkast til policydokument om kvalitet, og gav innspill til arbeidsgruppen.

YLF-060/14 VEDTAK:
Arbeidsgruppen som har laget utkast til policydokument om kvalitet, innarbeider styrets
innspill, og legger frem det endelige forslaget på neste styremøte.

061/14: YLF - Eventuelt

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Vedtak formuleres i møtet.

13.06.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-061/14 VEDTAK:
Ingen saker meldt inn.

