
 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid LSA • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10  

 

 

 

Referat fra STYREMØTE i LSA 21.09.18 Legenes Hus, Oslo 

 

 

 

Tilstede: 

Kirsten Andrea Toft , Meera Prakash Grepp, Egil Bjørløw, Kristin Cotta Schønberg 

Forfall:, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes, Cato Rolland Innerdal, Sunniva Rognerud 

   

 

Sak 26/18 Godkjenning av referat fra styremøte 23.5.18 

Referat godkjent som det foreligger. 

 

Sak 27/18 Prosjektskisse ang oppgavefordeling mellom fastleger og andre aktører 

Styret hadde mottatt et notat fra Jan Emil Kristoffersen, som ble grundig diskutert. 

Innspill: Legeforeningen må være PRO-aktiv. Viktig at LSA engasjerer seg i arbeidet slik at 

helheten blir ivaretatt - med pasienten i sentrum. Det forebyggende arbeidet bør videreutvikles. 

Koordinering og portvakt må fortsatt være fastlegens oppgaver. Fastlegen bør ha en 

bransjenorm, må ikke detaljstyre noe i forskrift. Samhandling må forenkles. 

Kommuneoverlegen må være en del av løsningen og kommunen bør ha bedre styring.  

LSA må se det store bildet fra et overordnet perspektiv. 

 

KONKLUSJON:  

Kirsten sys sammen innspillene og gir tilbakemelding. 

 

Sak 28/18 Evaluering av årsmøtet og delegatkurs 

Tillitsvalgtkurset var bra og det har kommet gode tilbakemeldinger på dette. 

Neste år bør en forsøke å få med ennå flere delegater og det bør kjøres parallell-kurs også i 

2019. De tillitsvalgte bør få melding om aktuelle pågående kurs. 

 

Årsmøtedato i 2019 er ikke bestemt. Kirsten Toft følger opp mot NORSAM vedr. tid og sted 

og spiller inn Tromsø som et mulig alternativ. Kom gjerne med innspill til program. 

Ragni sjekker at alle lokalforenings-representanter også er registrert inn i LSAs landsråd.  

 

Sak 29/18 Felles ledermøte LSA/AF/NFA/NORSAM 4. desember 

Leder kan dessverre ikke delta denne dato. Ole Johan vil delta i stedet, mulig at også Meera 

Grepp deltar (minus middag). 
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Saker som kan være aktuelle å melde inn til dagsorden: 

• Fastlegeordningen (notatet fra Jan Emil) 

Viktig å nevne kommunelegearbeidet og det offentlige legearbeidet. Viktig med 

større ansvar for kvalitet og systemnivå.  

• Samarbeidet rundt oppgavefordeling/glidning. LSA ønsker å være involvert. 

• Valget 2019 

 

Sak 30/18 Invitasjon til AFs tariffkonferanse 23. og 24. oktober 

Egil Bjøløw deltar på tirsdag. Meera Grepp deltar på onsdag. Ragni melder fra om deltakelse 

fra disse to. Mulig at Ole Johan også får satt av tid til deltakelse. 

 

Sak 31/18 Aktuelle høringer 

Diskusjon og innspill rundt høringen om PKO i sykehus.  

Synspunkter: PKO fungerer svært ulike utover i landet, ordningen må være eid av kommunen 

og sykehusene i fellesskap, rollen må tydeliggjøres og ha legitimitet i fastlegekorpset. 

Allmennlegenes tankegang formidles til sykehusene.  

Egil Bjørløw skriver ferdig høringsuttalelsen etter innspill fra de øvrige i styret. 

 

Sak 32/18 Eventuelt 

 

1) MØTEKALENDER 

 

2018 

15. nov.  kl. 10.00 - 14.00 (Ole Johan kommer litt senere) 

 

2019    FORSLAG   (Tid: kl. 10.00 – 15.00) 

09. januar evt. 23. januar (høstens arbeidsmøte må avtales i januarmøtet) 

20. mars 

03. juni  kl. 14:00 m/middag  (rett etter sentralstyrets møte som slutter til lunsj)  
     (styremøtet er i forbindelse med landsstyremøtet 2019) 

??. august  Årsmøte sammen m/NORSAM (Obs! Sentralstyremøte 28/8)   
Forslag til foredragsholder: Anre Holte, prof. i helsepsykologi 

Fakkelbærer-prisen: én kandidat ble foreslått. (FLN) – husk å annonsere og be 

om forslag til kandidater 

 

 

2) SYKEFRAVÆRSGRUPPE 

Egil Bjørløw orienterte fra møte i sykefraværsgruppen der ulike foreningsledd er representert.  

IA-avalen vil utgå da NHO ikke ønsker å fornye denne. Avtalen har ikke hatt så stor effekt 

som ønsket. Gruppa er nå ferdig med sitt arbeid og det blir ingen flere møter. 
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3) VALGET 2019 

LSA-styret støtter kandidaturet til Marit Hermansen som Legeforeningens president også i 

neste periode. Dette vil bli orientert om og lagt ut på sosiale medier. 

 

LSA-styret, valg i 2019 

Valgkomiteen må kontaktes på et tidlig tidspunkt. Kandidater for nytt styre bør diskuteres på 

arbeidsseminaret. 

 

I valgkomiteen – for perioden 2017-2019, sitter: 

Inger Williams (leder) 

Bjørg Dysthe 

Marit Voltersvik 

 

 

Ragni Skille Berger 

referent 

 


