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078/14

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

079/14

YLF - Hendt siden sist

080/14

YLF - Forum

081/14

YLF - Praktisk informasjon

082/14

YLF - høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom
virksomheter

083/14

YLF - Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet

084/14

YLF - Høring - Legeforeningens statusrapport om legevakt

085/14

YLF - Tariffoppgjøret 2014

086/14

YLF - Reoppnevninger av råd/utvalg

087/14

YLF - Satsningsområdet: Turnustjenesten for leger

088/14

YLF - Satsningsområdet: Spesialisering av høy kvalitet

089/14

YLF - Satsningsområdet: Fast ansettelse

090/14

YLF - Satsningsområdet: Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø

091/14

YLF - Satsningsområdet: Stipendiater

092/14

YLF - Budsjett for Ylf for 2015

093/14

YLF - Ylfs internasjonale arbeid

094/14

YLF - Endringer i Ylfs lover og bestemmelser

095/14

YLF - Rekruttering av tillitsvalgte

096/14

YLF - Ylfs kursstruktur i et toårig perspektiv

097/14

YLF - Høstkurs/tariffkonferanse 2014 og Vårkurs 2015

098/14

YLF - Ylfs årsmøteseminar 2015 - forslag til tema

099/14

YLF - Ylf årsmøte 2015 - valg av tidspunkt

100/14

YLF - Forum for yngre leger og Ylfs hjemmeside

101/14

YLF - Strategidebatt for perioden 2013 - 2015

102/14

YLF - Kvalitetsarbeid

103/14

YLF - Referatsaker/orienteringssaker

104/14

YLF - Eventuelt

078/14: 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.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-078/14 VEDTAK:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen, med innarbeidede endringer tatt opp i
møte.
…….

079/14: 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:
• Høy aktivitet i Turnusrådet. Arbeid med nytt rundskriv.
• Møter i EJD og NRYL samling i Helsinki.
• Grunnutdanningsprosjektet igangsatt.
• Mye arbeid med mekling og konfliktberedskapsutvalg.
Innstilling til vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-079/14 VEDTAK:
Styret tok sakene til orientering
…….

080/14: YLF - Forum
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og
oppgaver.
Innstilling til vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-080/14 VEDTAK:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.
…….

081/14: YLF - Praktisk informasjon
Forslag til referat:
Styret gikk gjennom møteplan for 2014 og drøftet utkast til møteplan for 2015.
Innstilling til vedtak:
Ylf vedtok følgende møteplan for 2015:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-081/14 VEDTAK:
Ylf vedtok følgende møteplan for våren 2015:
Tidspunkt
28.-29. januar
2. mars
13. april
14.-16. april
20. mai
26. mai
27.-29. mai
12. juni

Hva slags møte
Styremøte
Styremøte
Styremøte
Årsmøtesem./Årsmøte
Styremøte
Ylf formøte
Landsstyremøte Dnlf
Styremøte m/sommeravslutning

Sted
Legenes Hus
Legenes Hus

Legenes Hus
Trondheim
Trondheim
Legenes Hus

082/14: YLF - høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom
virksomheter
Forslag til referat:
Ylf fikk fremlagt for høringsuttalelse forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom
virksomheter. Styret drøftet saken.
Innstilling til vedtak:
Styremedlem .... utarbeider høringsuttalelse fra Ylf på grunnlag av styrets drøftinger.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-082/14 VEDTAK:

Styret drøftet saken og bestemte at Ylf ikke avgir høringsuttalelse i denne saken.

083/14: YLF - Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 10. september 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill.
Innstilling til vedtak:

[Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.]

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-083/14 VEDTAK:
Styret drøftet saken og ble enige om at behandlingen av høringssaken utsettes til etter møtet
og styrebehandles per e-post.

084/14: YLF - Høring - Legeforeningens statusrapport om legevakt
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 17. september 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-084/14 VEDTAK:
Styret drøftet saken og bestemte at behandlingen av høringssaken utsettes til etter møtet og
styrebehandles per e-post.

085/14: YLF - Tariffoppgjøret 2014
Forslag til referat:
Styret fikk en redegjørelse om meklingen i sykehusoppgjøret, og diskuterte følgene av
meklingsresultatet.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-085/14 VEDTAK:
Styret tok saken til orientering.

086/14: YLF - Reoppnevninger av råd/utvalg
Forslag til referat:
Ylf gikk gjennom representasjonen i råd/ utvalg for mulige reoppnevninger/ nyoppnevninger.
Innstilling til vedtak:
Det er ikke behov for reoppnevninger/ nyoppnevninger. Styret tar saken til orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-086/14 VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.

087/14: YLF - Satsningsområdet: Turnustjenesten for leger
Forslag til referat:
Styret ble orientert om status i turnuslegeendringene, og det pågående og fremtidige arbeidet
med turnustjenesten. Styret diskuterte innholdet i turnustjenesten.
Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etteretning, og ble enige om at punkter det særlig skal jobbes med
fremover.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-087/14 VEDTAK:
Styret tok orienteringen til etterretning, og ble enige om at det er viktig å videreføre det
pågående arbeidet med den nye turnusordningen, der ansettelsesprosesser, medvirkning i
utformingen av rundskrivet og utsettelse av turnustjeneste som følge av permisjon er særlig
viktig temaer.

088/14: YLF - Satsningsområdet: Spesialisering av høy kvalitet
Forslag til referat:
Styre drøftet satsningsområdet – Spesialisering.
Innstilling til vedtak:
I det videre arbeidet med satsningsområdet Spesialisering ønsker styret å fokusere på
følgende:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-088/14 VEDTAK:
I det videre arbeidet med satsningsområdet Spesialisering ønsker styret å fokusere på
følgende:
- Hva trengs for å bli gode spesialister i dag?
- Er vi gode nok spesialister når vi mottar spesialistgodkjenningen?
- Hva kan gjøres i helseforetakene for at supervisjonen skal bli bedre?
- Veilede medlemmene i spesialistsøknadsprosessen.

089/14: YLF - Satsningsområdet: Fast ansettelse
Forslag til referat:
Styret drøftet satsningsområde – Fast ansettelse
Innstilling til vedtak:
I det videre arbeidet med satsningsområde Fast ansettelse, ønsker styret å fokuseres på
følgende:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-089/14 VEDTAK:
I det videre arbeidet med satsningsområde Fast ansettelse, ønsker styret å fokuseres på
følgende:
- Spekter og helseforetakenes prosesser ved implementering av faste stillinger.
- Opprettelse av samarbeidsavtaler mellom helseforetakene.
- Tillitsvalgtes medvirkning i disse ansettelsesprosessene, og å oppfordre de tillitsvalgte
til å ta aktivt del i prosessene.
- Prosessene omkring ansettelser av leger i spesialisering som allerede er midlertidig
ansatt, særlig der ikke kun en/ noen få får et tilbud om fast ansettelse.
- Faglig innhold i utdanningsplaner sett i sammenheng med satsningsområdet
spesialisering.

090/14: YLF - Satsningsområdet: Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø
Forslag til referat:
Styret drøftet satsningsområde: trygt og forutsigbart arbeidsmiljø.
Innstilling til vedtak:
I det videre arbeidet med satsningsområde – Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø ønsker styret å
fokusere på følgende: .....

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-090/14 VEDTAK:
I det videre arbeidet med satsningsområde – Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø ønsker styret å
fokusere på følgende:
- Implementeringen av faste stillinger slik det fremkommer av Møteboken fra
meklingen mellom Spekter og Akademikerne i september 2015 fordrer stor aktivitet
og årvakenhet både fra Legeforeningen sentralt og lokalt.
- Arbeide for bedre kunnskap om arbeidsbelastning innenfor avtalt arbeidstid, og i den
forbindelse med konseptet «Arbeidsbelastning», både som idemyldring på
tariffkonferansen og som innspill til sentralstyret.

091/14: YLF - Satsningsområdet: Stipendiater
Forslag til referat:
Styret drøftet satsningsområde – Bedre forhold for stipendiater.
Innstilling til vedtak:
I det videre arbeidet med satsningsområde – bedre forhold for stipendiater ønsker styret å
fokusere på følgende:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-091/14 VEDTAK:
I det videre arbeidet med satsningsområde – bedre forhold for stipendiater ønsker styret å
fokusere på følgende:
- Veiledning av stipendiater gjennom hele løpet, herunder hvor mange som bytter
veileder, samarbeid med LVS og OF og bygge opp tillitsvalgstrukturen.
- Problemstillinger omkring stipendiater skal tas opp med Forskningsutvalget og i
samarbeid med OF og LVS.

092/14: YLF - Budsjett for Ylf for 2015
Forslag til referat:
Styret fremla en ramme for budsjett for 2014 for landsstyret for godkjenning på årsmøtet.
Styret drøftet budsjettet for 2015 med bakgrunn i de faktiske overføringer fra Dnlf.
Innstilling til vedtak:
Styret vedtok endeling budsjett for 2014.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-092/14 VEDTAK:
Styret drøftet saken og ble enige om å behandle budsjettet for 2015 på det neste styremøtet,
samtidig som kvartalsrapporten for 3. kvartal fremlegges.

093/14: YLF - Ylfs internasjonale arbeid
Forslag til referat:
Styret drøftet Ylfs internasjonale engasjement, Tilde B. Østborg (styremedlem) sitt verv, drift
og organisering av EJD. Ylf skal arrangere EJD møte høsten 2015.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-093/14 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning. Sekretariatet forbereder EJD møtet høsten 2015 og innhenter
tilbud på hotell, aktiviteter mm.
…….

094/14: YLF - Endringer i Ylfs lover og bestemmelser
Forslag til referat:
Styret diskutert det videre arbeidet med utarbeidelse av ulike valgmodeller for valg av styret i
Ylf.
Innstilling til vedtak:
Den nedsatte arbeidsgruppen utarbeider et forslag til fremleggelse for styret og avgjørelse om
videre behandling.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-094/14 VEDTAK:
Den nedsatte arbeidsgruppen utarbeider et forslag til fremleggelse for styret. Arbeidsgruppen
utarbeider tre ulike alternativer, som tas opp til diskusjon og avstemning av landsrådet på
Tariffkonferansen 2014.

…….

095/14: YLF - Rekruttering av tillitsvalgte
Forslag til referat:
Styret diskuterte forholdene omkring rekruttering av tillitsvalgte.
Innstilling til vedtak:
I det videre arbeidet med tillitsvalgte ønsker styret å fokusere på følgende:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-095/14 VEDTAK:
I det videre arbeidet med tillitsvalgte ønsker styret å fokusere på følgende:
- bistå de tillitsvalgte lokalt til å få tid til tillitvalgtarbeid, legge særlig vekt på om
søkere til lederstipendet er tillitsvalgte, vurdere muligheten for å lage nye stipender for
foretakstillitvalgte for deltakelse på kurs/ konferanser, vurdere å utarbeide en
tillitsvalgtkampanje i lys av at målet om faste stillinger er nådd, prøve å få med flere
tillitsvalgte i råd/ utvalg for å fordele arbeidsbelastningen mellom flere, forbedre
overlappingen mellom tillitsvalgte, ferdigstille tillitsvalgtinstruksen, lage en
«tillitsvalgthåndbok»/ «tillitsvalgt-app», vurdere å ha «rekruttering av tillitsvalgte»
som egen sak på når landsrådet møtes og videreutvikle Ylf kurs med tanke på å
rekruttere/ beholde tillitsvalgte. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide en
tillitsvalgbok.

096/14: YLF - Ylfs kursstruktur i et toårig perspektiv
Forslag til referat:
Styret diskuterte endringene som har blitt gjort i kursstrukturen den inneværende
styreperioden.
Innstilling til vedtak:
Styret vedtok å opprettholde nåværende kursstruktur/ styret vedtok den nye kursstrukturen
med følgende endringer:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-096/14 VEDTAK:
Styret vedtok å opprettholde nåværende kursstruktur, og videreutvikle kursene for å sikre
rekruttering og å beholde tillitsvalgte. Kursstrukturen evalueres etter endt periode (1.
september 2015).
…….

097/14: YLF - Høstkurs/tariffkonferanse 2014 og Vårkurs 2015
Forslag til referat:
Styret diskuterte program og innhold for høstkurset/ tariffkonferansen 2014 og vårkurset
2015.
Innstilling til vedtak:
Kurskomiteen utarbeider program for høstkurset/ tariffkonferansen 2014 og vårkurset 2015 på
grunnlag av styrets diskusjoner.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-097/14 VEDTAK:
Kurskomiteen utarbeider program for høstkurset/ tariffkonferansen 2014 og vårkurset 2015 på
grunnlag av styrets diskusjoner
…….

098/14: YLF - Ylfs årsmøteseminar 2015 - forslag til tema
Forslag til referat:
Styret drøftet tema for årsmøteseminaret 2015.

Innstilling til vedtak:
Tema for årsmøteseminaret 2015 blir .....................
Kurskomiteen utarbeider program basert på styrets drøftelser. For øvrig tar styret saken til
orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-098/14 VEDTAK:
Tema for årsmøteseminaret 2015 blir «Private helsetilbydere».
Kurskomiteen utarbeider program basert på styrets drøftelser, forespør innledere/ debattanter
og samarbeider med sekretariatet. For øvrig tar styret saken til orientering.

…….

099/14: YLF - Ylf årsmøte 2015 - valg av tidspunkt
Forslag til referat:
Styret drøftet valg av tidspunkt for avholdelse av årsmøtet 2015.
Innstilling til vedtak:
Årsmøtet 2015 legges til Oslo i tiden.............

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-099/14 VEDTAK:
Årsmøtet/ vårkurset/ årsmøteseminaret legges til Oslo i tiden 14. – 16. april 2015.

100/14: YLF - Forum for yngre leger og Ylfs hjemmeside

Forslag til referat:
Styret drøftet Forum for yngre leger - innhold, format og fremtidig format, i tillegg til bruk av
Ylfs hjemmeside og oppgave- og ansvarsfordeling på hjemmesiden.
Innstilling til vedtak:
Styret vedtok følgende:

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-100/14 VEDTAK:
Redaktøren jobber videre med muligheten for å videreutvikle Ylfs hjemmeside. Forum
beholdes i sin nåværende form inntil videre. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant
Ylfs medlemmer om Forum, som bakgrunnsinformasjon for det videre arbeidet.
…….

101/14: YLF - Strategidebatt for perioden 2013 - 2015
Forslag til referat:
Styret foretok en gjennomgang av Ylfs politiske dokument for perioden 2013-2015, og
foretok en prioritering av oppgavene i forhold til tilgjengelige ressurser. Styret drøftet også
det videre arbeidet med politisk dokument for 2015-2017.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning. Styret nedsatte en gruppe til å vurdere en videreføring/
fornying av politisk dokument for den neste styreperioden, for fremleggelse for styret.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-101/14 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning. Leder og nestleder, samt sekretariatsleder, utarbeidet et
forslag til politisk dokument for neste styreperiode, for fremleggelse for styret.

102/14: YLF - Kvalitetsarbeid
Forslag til referat:
Styret drøftet Ylfs arbeid med kvalitet, og hvordan styret ønsker å arbeide med dette
fremover.
Innstilling til vedtak:
Styret fattet følgende vedtak om fremtidig arbeid med kvalitet: ....

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-102/14 VEDTAK:
Styret drøftet kvalitet og utkast til policynotat om kvalitet. Temaet tas opp til debatt og for
innspill med landsrådet på tariffkonferansen høsten 2014.

103/14: YLF - Referatsaker/orienteringssaker
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.
Innstilling til vedtak:
Styret tar dokumentene til orientering.

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-103/14 VEDTAK:
…….

104/14: YLF - Eventuelt
Forslag til referat:
Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:
•

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

06.10.2014 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-104/14 VEDTAK:
…….

