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Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

050/15

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

051/15

YLF - Hendt siden sist

052/15

YLF - Forum

053/15

YLF - Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger
(og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

054/15

YLF - Intern høring: Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat
helsetjeneste

055/15

YLF - Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU
2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd.

056/15

YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015

057/15

YLF - Utenlandske medisinstudier og krav til kvalitet

058/15

YLF - Dnlfs landsstyresaker 2015

059/15

YLF - Referatsaker/orienteringssaker

060/15

YLF - Eventuelt

050/15: 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.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-050/15 VEDTAK:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

051/15: 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:
• Anja: Jobbet med turnusveileder og orienterte om saker til Likestillingsnemnda
vedrørende turnussaker, møte med desisor ifht regnskap og budsjett, møtte i
tariffkonferanse til AF vedrørende SFS 2305, orienterte fra egen arbeidshverdag.
• Georg: Møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr sykehusstriden i Helse Møre
og Romsdal HF, arbeid på eget arbeidssted.
• Ruth: Orienterte diverse fra eget arbeidssted.
• Tilde: Orienterte om arbeidet i EJD
• Øyvind: Orienterte om arbeidet med faste stillinger i helseforetaket og diverse fra eget
arbeidssted.
• Kristian: Orienterte diverse fra eget arbeidssted, veiledning under turnus – arbeid på
Ahus.
• Heidi: Orienterte om diverse fra eget arbeidssted, arbeid med faste stillinger.
• Marit: Orienterte om arbeidet med faste stillinger for LIS, arbeidstidsgruppe med
Spekter – møter i Helse Bergen og UNN, workshop om akuttsykehus, møtt i LVS
årsmøte, møte og arbeid med spesialitetsstrukturen.
• Generelt: Styret diskuterte grundig temaet faste stillinger for LIS.

Innstilling til vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-051/15 VEDTAK:
Styret tok sakene til orientering.

052/15: YLF - Forum
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og
oppgaver. Punktvis:
• Intervju utsettes til nr. 3
• Kort bokanmeldelse og Tildes artikkel utsettes til nr. 3
• Fra årsmøtet
• Likestilling
• Turnus (til nr. 3)
o Turnusbilag fra Anja
o Kommentere turnusrapport fra HOD
o Status ifht spesialitetsstrukturen
o Se nærmere på Ahus (ryddighet)
o Se til Helgelandssykehuset
o Intervjue 5 turnuskandidater som ikke får jobb
• Kristin skriver om utkast til arbeidsavtaler (til nr. 3)
• Øyvind skriver en rapport fra Landsstyremøtet (til nr. 3)
Innstilling til vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-052/15 VEDTAK:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

053/15: YLF - Høring av forslag til innføring av standardiserte
tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3
i Norge)
Forslag til referat:
Ylf har mottatt brev fra Dnlf av 13. 03. 2015 med oppfordring til å komme med innspill til
HODs forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri
emballasje. Frist er 2. mai 2015.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider et høringssvar basert på at Ylf støtter innføringen av standardiserte
tobakksforpakninger som et forsøk på å redusere markedsføring overfor barn og unge. Ylf
ønsker fortsatt fokus på informasjon om de helseskadelige effektene av tobakksbruk samt en
videreføring av strenge restriksjoner ved bruk og omsetning av tobakk.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-053/15 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider et høringssvar basert på at Ylf støtter innføringen av standardiserte
tobakksforpakninger som et forsøk på å redusere markedsføring overfor barn og unge. Ylf
ønsker fortsatt fokus på informasjon om de helseskadelige effektene av tobakksbruk samt en
videreføring av strenge restriksjoner ved bruk og omsetning av tobakk, sammen med andre
konkrete tiltak for å redusere bruken av tobakksvarer.

054/15: YLF - Intern høring: Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat
helsetjeneste
Forslag til referat:
Ylf har mottatt brev fra Dnlf med oppfordring til å komme med innspill i intern høring om
nytt policynotat om offentlig og privat helsetjeneste. Frist for innspill er 1. mai 2015.
Tilde skriver ferdig utkast
Ylf ønsker at notatet skal bli mer nyansert, mer underbygde påstander.
• Må gjøre offentlig sektor mer konkurransedyktig
• Må nyansere ifht privatspesialisters rolle og «uovertruffenhet», er det så enkelt å måle
effektivitet?
• Fokus på at finansieringen styrer aktiviteten i uønsket retning – f.eks. hjerte EKG
Øyvind
• Notatet må bli mindre politisk rettet og mer legitimt policydokument.
• Må se nøye på formuleringer, tendensiøse og udokumenterte utsagn må bort.

• Få inn punkt som sier hvordan det offentlige helsevesen kan bli bedre/holde på
kompetansen i det offentlige helsevesen.
• Differensier mellom innovasjonstakt og implementeringstakt.
Innstilling til vedtak:
Det utarbeides et høringssvar på bakgrunn av styrets innspill av styremedlem Tilde Broch
Østborg, men støtte fra sekretariatet.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-054/15 VEDTAK:
Det utarbeides et høringssvar på bakgrunn av styrets innspill av styremedlem Tilde Broch
Østborg, men støtte fra sekretariatet.

055/15: YLF - Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd.
Forslag til referat:
Ylf har mottatt brev fra Dnlf av 10. 03. 2015 med oppfordring om å komme med innspill til
Produktivitetskommisjonens først delrapport. Frist for innspill er 4. mai 2015.
Det ble orientert grundig om innholdet i rapporten. Øyvind og Georg sender ut kommentarer
på email.
• Balansere produktivitetshensyn vs. velferdshensyn
• Nevner samfunnsområder som kan få økt produktivitet.
• Mer informasjon/kartlegge ressursbruk – må se på hvordan man bruker/ha nytte av
eksisterende datamateriale, mangler i dag.
• Effektiviseringspotensial i sykehus: Holdningsparadoks mellom målstyringen og
hvordan finansiering er organisert.
• Stordriftsfordeler i figur om hoftebrudd – inkonsekvent argumentasjon.
Tallbruken mangler troverdighet.
• Konklusjoner om helse mangler gyldighet da forfatterne ikke har satt seg inn i
problemstillingen de prøver å beskrive.
Innstilling til vedtak:
Det utarbeides et høringsinnspill på bakgrunn av styrets diskusjoner. Høringssvaret utarbeides
av styremedlemmene Øyvind Haugen Lie og Georg Johansen med støtte fra sekretariatet.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-055/15 VEDTAK:
Det utarbeides et høringsinnspill på bakgrunn av styrets diskusjoner. Høringssvaret utarbeides
av styremedlemmene Øyvind Haugen Lie og Georg Johansen, med støtte fra sekretariatet.
Uttalelsen godkjennes per epost.

056/15: YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015
Forslag til referat:
Styret gikk gjennom program og endelig oppgavefordeling for vårkurset/ årsmøteseminaret/
årsmøtet 2015.
Innstilling til vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-056/15 VEDTAK:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.

057/15: YLF - Utenlandske medisinstudier og krav til kvalitet
Forslag til referat:
Styret diskuterte følgene av at EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og kravet til kvalitet i
medisinutdanningen og spesialisering.
Innstilling til vedtak:
Formuleres i møtet.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-057/15 VEDTAK:

Styret tar saken til orientering og leder for Turnusrådet tar problemstillingen og synspunkter
fremkommet under møtet, med seg til turnusrådet og det videre arbeidet med
turnusveilederen.

058/15: YLF - Dnlfs landsstyresaker 2015
Forslag til referat:
Styret fikk seg forelagt aktuelle saker (grunnutdanning og etiske regler) til landsstyremøte til
Dnlf, som vil bli tatt opp med Ylfs landsråd på årsmøtet.
Innstilling til vedtak:
Styret tar diskusjonene og synspunktene med seg til landsrådet på årsmøtet.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-058/15 VEDTAK:
Styret tar diskusjonene og synspunktene med seg til landsrådet på årsmøtet.

059/15: YLF - Referatsaker/orienteringssaker
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.
Innstilling til vedtak:
Styret tar dokumentene til orientering.

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-059/15 VEDTAK:
Ingen referatsaker/orienteringssaker

060/15: YLF - Eventuelt

Forslag til referat:
Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.
Innstilling til vedtak:
Sakene tas til orientering, med følgende merknader:
•

13.04.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-060/15 VEDTAK:
Ingen saker ble meldt.

