Styremøte i Ylf
8. juni 2018, 9:30 til 17:00
Møterom Æsculap, 4. etg. Legenes Hus

Deltakere
Styremedlemmer
Anders Schrøder Amundsen , Bjørn Ove Ekern Kvavik , Anja Fog Heen , Clara Bratholm , Guro-Marte Mpote , Fredrik Væting Svenskerud ,
Lorentz Erland Linde , Håvard Ravnestad , Trude Basso , Einar Vie Sundal , Christer Mjåset , Kristin Kornelia Utne

Møteprotokoll
1. Hendt siden sist
Referat:
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist Styret har særlig arbeidet med
følgende satsningsområder/møter:
- forhandlinger, særlig i Spekter-området
- ny spesialistutdanning
- helselederskolen
- oppfølging av meetoo

Orientering
Alle

Avgitte høringssvar:
Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Høring - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1
Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell
Vedtak: Styret tok sakene til orientering.

2. Møteprotokoll fra styremøte 15. mai 2018
Referat:
Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Beslutning
Bjørn Ove Ekern Kvavik

Vedtak: Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

3. Høringer
Referat: Styret gjennomgikk aktuelle høringer
Vedtak: Ylf skal avgi svar på følgende høringer:
Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal

4. yngreleger.no
Referat:
Styret drøfteet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren
Vedtak: Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

5. Workshop - Legenes rolle i sykmeldingsarbeidet - 22. juni 2018
Referat:
Styret utsatte saken
Vedtak: Styret behandler saken pr epost i etterkant av styremøtet.
Workshop - Legens rolle i sykmeldingsarbeidet 22. juni.pdf

6. Landsstyremøte 2018
Referat: Styret oppsummerte Landsstyremøtet 2018.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Orientering
Trude Basso

7. Ftv-kurs høsten 2018
Referat: Styret drøftet utkast til program for FTV-kurset 3.-5. desember 2018.
Vedtak:
Kurskomiteen ferdigstiller program for kurset til styremøtet i august i samarbeid med leder og sekretariatet, basert på
styrets drøftelser.

8. Høstkurs/tariffkonferanse høsten 2018
Referat:
Styret drøftet utkast til program for høstkurset 5.-7. desember.
Vedtak: Kurskomiteen ferdigstiller program for høstkurset i samarbeid med leder, basert på styrets drøftelser.

9. Forhandlingssituasjonen
Referat: Styret drøftet forhandlingssituasjonen i forbindelse mellomoppgjøret.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

10. Ny e-helse-satsning i Legeforeningen - oppfølging av
oversendelsesforslag fra årsmøtet
Referat:
Styret drøftet oppføling av oversendelsesvedtak fra årsmøtet om ny e-helse-satsning i Legeforeningen
Vedtak:
Styret tar med seg innspillene fra forslagsstiller og drøftelsen i styret i sitt videre arbeid. Saken forberedes til en
grundigere diskusjon på arbeidsmøtet med sikte på sak på tariffkonferansen høsten 2018.

11. Oppfølging av trakasseringssaker i helseforetakene, herunder Meetoosaker
Referat: Styret diskuterte utfordringer med trakasseringssaker i helseforetakene, herunder meetoo-saker
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Anniken Riise Elnse, Håvard Ravnestad og Clara Bratholm for
å arbeide særskilt med oppfølging av slike saker

