Møteprotokoll
Møtedato:

20.05.2015

Møtetid:

Kl. 09:00 – 17:00

Møtested:

Legenes Hus, Møterom
Armauer Hansen 1. etasje

Saksnummer:

073/15 - 088/15

Følgende møtte

Christer Mjåset, Anja Fog Heen (fra kl.
10:00), Heidi Johanne Espvik, Øyvind
Haugen Lie, Marie Skontorp (videolink),
Tilde Broch Østborg, Georg Nikolai
Johnsen, Ruth Foseide Thorkildsen og
Hanne Støre Valeur (redaktør)

Forfall

Inhabilitet

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

Sak

Kristin Krogvold og Henrik Leinonen-Skomedal

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

073/15

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

074/15

YLF - Hendt siden sist

075/15

YLF - Faste stillinger

076/15

YLF - Overenskomstforhandlinger med Spekter

077/15

YLF - Legeforeningens landsstyremøte

078/15

YLF - Høring - forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

079/15

YLF - Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker

080/15

YLF - Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til
«Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

081/15

YLF - Høring - forslag til ny folkeregisterlov

082/15

YLF - Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige
veiledere og retningslinjer

083/15

YLF - Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og
forslag til endring i egenbetalingsforskriften

084/15

YLF - Siste søknadsrunde i turnustjenesten

085/15

YLF - Forum

086/15

YLF - Kurs for foretakstillitsvalgt

087/15

YLF - Referatsaker/orienteringssaker

088/15

YLF - Eventuelt

073/15: 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.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-073/15 VEDTAK:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

074/15: 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:
• Arbeidet med nasjonal sykehusplan
• Sparetiltak ved indremedisin (SIHF)
• Arbeid i valgkomiteen
• Tilde har deltatt på møter/generalforsamling i EJD og samlet møte med ulike
europeiske organisasjoner. Kom frem til en felles resolusjon om arbeidstidsdirektivet
fra EU
• Deltatt i sentrale forhandlinger med Spekter
• Mjåset har vært på diverse møter, bl.a. i spesialitetsrådet, allmennlegeforeningens
årsmøte
• Diverse forberedelser til landsstyremøtet
Innstilling til vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-074/15 VEDTAK:
Styret tok sakene til orientering.

075/15: YLF - Faste stillinger
Forslag til referat:
Leder informert styret om det pågående arbeidet med implementering faste stillinger.
Det har vært møter mellom Spekter og Legeforeningen hvor man har diskutert forhold rundt
implementeringen av faste stillinger
Styret diskuterte hvordan arbeidet med faste stillinger foregår ute i RHFene.
Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-075/15 VEDTAK:
Styret tok orienteringen til etterretning.

076/15: YLF - Overenskomstforhandlinger med Spekter
Forslag til referat:
Styret ble orientert om overenskomstforhandlingene med Spekter og resultatet fra
forhandlingene.
Styret diskuterte videre hvordan Ylf skal innrette seg mot de sentrale avsluttende
forhandlingene.
Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-076/15 VEDTAK:
Styret tok orienteringen til etterretning.

077/15: YLF - Legeforeningens landsstyremøte
Forslag til referat:
Styret diskuterte arbeidet som skal gjøre frem til Legeforeningens landsstyremøte, og
oppgave/ ansvarsfordeling under selve møtet.
Innstilling til vedtak:
Styret tok diskusjonen til etterretning.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-077/15 VEDTAK:
Styret tok diskusjonen til etterretning og fordelte arbeidsoppgaver til landsstyremøtet.

078/15: YLF - Høring - forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie
legemidler
Forslag til referat:
Styret fikk seg forelagt brev fra Dnlf med oppfordring til å komme med høringsinnspill til
Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler fra Legemiddelverket.
Innstilling til vedtak:
Styremedlem Ruth Foseide Thorkildsen utarbeider høringssvar på bakgrunn av styrets
diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-078/15 VEDTAK:

Styremedlem Ruth Foseide Thorkildsen utarbeider høringssvar på bakgrunn av styrets
diskusjon.

079/15: YLF - Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker
Forslag til referat:
Styret har selv tatt initiativ til å avgi høringsuttalelse til regjeringens forslag til søndagsåpne
butikker.
Innstilling til vedtak:
Styremedlem Heidi Johanne Espvik utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-079/15 VEDTAK:
Styremedlem Heidi Johanne Espvik utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon.

080/15: YLF - Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag
til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»
Forslag til referat:
Styret fikk seg forelagt brev fra Legeforeningen av 14. april 2014, som på vegne av Norsk
anestesiologisk forening, oppfordrer Ylf til å komme med høringsinnspill til forslag til
«Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge».
Innstilling til vedtak:
Styremedlemmene Marie Skontorp og Georg Nikolai Johnsen utarbeider høringssvar på
bakgrunn av styrets diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-080/15 VEDTAK:
Ylf leverer ikke høringssvar.

081/15: YLF - Høring - forslag til ny folkeregisterlov
Forslag til referat:
Styret har fått seg forelagt brev fra Dnlf av 14. april 2015 med oppfordring til å komme med
innspill til Høring – forslag til ny folkeregisterlov fra Finansdepartementet.
Innstilling til vedtak:
Nestleder utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-081/15 VEDTAK:
Nestleder utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets diskusjon.

082/15: YLF - Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av
faglige veiledere og retningslinjer
Forslag til referat:
Styret fikk seg forelagt brev fra Dnlf med oppfordring til å komme med høringsinnspill til
Høring – Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer.
Innstilling til vedtak:
Styremedlemmene Tilde Broch Østborg og Øyvind Haugen Lie utarbeider høringssvar på
bakgrunn av styrets diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-082/15 VEDTAK:
Styremedlem Øyvind Haugen Lie utarbeider høringssvar på bakgrunn av styrets diskusjon.

083/15: YLF - Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven
og forslg til endring i egenbetalingsforskriften
Forslag til referat:
Styret fikk seg forelagt brev fra Dnlf av 27. april om høring – forslag til endring i universitetsog høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften fra
Kunnskapsdepartementet med oppfordring til å komme med innspill.
Innstilling til vedtak:
Styremedlem Tilde Broch Østborg utarbeider høringsuttalelse på bakgrunn av styrets
diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-083/15 VEDTAK:
Nestleder Anja Fog Heen utarbeider høringsuttalelse på bakgrunn av styrets diskusjon.

084/15: YLF - Siste søknadsrunde i turnustjenesten
Forslag til referat:
[Styret ble orientert om siste søknadsrunde i turnustjenesten, og det nye rundskrivet om
turnusleger.
Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-084/15 VEDTAK:
Saken utsettes til neste styremøte.

085/15: YLF - Forum

Forslag til referat:
Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og
oppgaver. Punktvis:
• Tilde skriver om EJD-møte
• Øyvind skriver fra landsstyremøtet
• Anja og Heidi skriver om status for søknadsrunden til turnus
• Georg jobber videre med intervju
• Christer skriver om faste stillinger
• Kristin skriver om avtaleutkast
• Intervju med Bjørn Ove Ekern Kvavik
• Tilde skriver «Yngre leger leser»
• Innlegg fra Petter Gjersvik
• Notis om lønnsoppgjøret
Innstilling til vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-085/15 VEDTAK:
Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

086/15: YLF - Kurs for foretakstillitsvalgt
Forslag til referat:
Styret diskuterte muligheten for å arrangere et kurs/ møte for Ylfs foretakstillitsvalgte våren
2015.
Innstilling til vedtak:
Leder og sekretariatet jobber videre med er arrangement for de foretakstillitsvalgte med
utgangspunkt i styrets diskusjon.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-086/15 VEDTAK:
Leder og sekretariatet jobber videre med er arrangement for de foretakstillitsvalgte med
utgangspunkt i styrets diskusjon.

087/15: YLF - Referatsaker/orienteringssaker
Forslag til referat:
Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.
Innstilling til vedtak:
Styret tar dokumentene til orientering.

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-087/15 VEDTAK:
Ingen referatsaker ble behandlet.

088/15: YLF - Eventuelt
Forslag til referat:
Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:
•
Innstilling til vedtak:
Sakene tas til orientering, med følgende merknader:
•

20.05.2015 YNGRE LEGERS FORENING
YLF-088/15 VEDTAK:
Ingen eventueltsaker ble behandlet.

