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Til styret         

         

 

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA 

 

Torsdag 19.5.16 

Legenes hus, Oslo 

Kl 10.00 – 15.00 

 

Tilstede i Legenes hus:  

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

Rønning, Ole Johan Bakke 

 

Forfall:  

Inger Cecilia Uglenes, Inger J. Onshus Williams 

 

Referat:  

Kristin Wiik, LSAs sekretær 

 

Sak 31/16 Referat fra styremøte 13.4.16 

  Fremlagt: 

  Referatet var sendt styret på mail i forkant av dette møte.    

 

Vedtak:  

Referat fra styremøte 13.4.16 ble godkjent. 

 

Sak 32/16 Nytt fra sentralstyret. Ole Johan orienterer om aktuelle saker 

Ole Johan orienterte fra sentralstyremøte. Han kunne bl.a. opplyse at det er 

forberedt fire resolusjoner fra sentralstyret til Legeforeningens landsstyremøte.  

 

Videre og etterutdanning  

Ole Johan informerte i saken.  

- Her sies det ingenting om samfunnsmedisinerne  

- Tar ikke med alle spesialiteter 

 

Ole Johan nevnte også at det er en utfordring å sitte i sentralstyret uten frikjøp. 

Det er en stor forskjell på de som er frikjøpt og de som ikke er det. (Bør være 

satt i system).  
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Sak 33/16 Årsmøte 2016 

Kirsten har laget en årsmelding, og alle sakspapirer er nå sendt ut. Styret hadde 

ingen kommentarer til de utsendte papirer.  

 

YLF, AF og Presidenten i Dnlf kommer på LSA sitt årsmøte i Fredrikstad.  

 

Sak på LSA årsmøte 2017:  

Forslag til sak fra styret;  

Endring av LSA logo   

 

Vedtak: 

Karin tar kontakt med hun som laget Fakkelbærerlogoen, for å undersøke hva 

det kan koste å utarbeide en ny logo.  

 

Sak 34/16 Budsjett 2016 og 2017 

Kirsten har lagt inn kr 100,- i ekstrakontingent i regnskapet.  

 

Sak 35/16 Årsmelding 2015 

  Se sak 33/16.  

 

Sak 36/16 Fakkelbæreren 

Karin er ansvarlig for prisutdelingen, samt å skrive noen ord om prisvinneren til 

Fakkelbæreren. Kristin W. tar med diplom til årsmøte.  

Styret diskuterte om man bør sende ut noe informasjon om denne saken i 

pressen, f.eks. til Fredrikstads blad? 

 

Vedtak: 

Kirsten kontakter kommunikasjonssjef i Legeforeningen for å høre hvordan vi 

bør gjøre dette.   

 

Sak 37/16 Ledelse i primærhelsetjenesten 

Kirsten informerte i saken. Leie inn en 25 % prosjektlederstilling. Sentralstyret 

og LSA spleiselag. Litt diffust hvor mye LSA skal spleise. Kirsten har bl.a. 

kontaktet AF i saken. AF har 5000 medlemmer og går inn med kr 200 000,-.  

LSA har rundt 1000 og dersom vi legger oss på omtrent samme sum per 

medlem som AF blir det rundt kr 40.000,-.  Prinsippet med å ha eierskap i dette 

prosjektet anses som viktig, samt det sammenfaller med våre egne 

satsningsområder i perioden. 

 

Vedtak: 

Kirsten lager et utkast til sak om dette som legges frem for landsrådet.   
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Sak 38/16 Aktuelle saker til landsstyremøtet 

Meera og Egil skal delta. Kirsten informerte rundt noen aktuelle saker for LSA, 

samt orienterte litt generelt rundt saksgangen på landsstyremøte.   

 

Ole Johan kunne informere om sakene: 

Underforbruk av helsetjenester 

En viktig sak som skal tas opp i landsstyremøte 

 

Sak om etterutdanning  

Vi må passe på at dette ikke blir en ren sykehus-sak 

 

Ledelse 

Viktig sak – Ole Johan skal innlede denne saken på landsstyremøte  

 

Styret diskuterte litt rundt viktige saker for LSA.  

 

Sak 39/16 Høringer 

Ole Johan informerte og viste til den utsendte høringslisten over aktuelle 

høringer. 

 

Styret diskuterte høringene og fordelte ansvar.  

 

Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her: 

https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-

arbeid/Horingsuttalelser/  

 

Sak 40/16 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt.  

 

Meera orienterte Ole Johan (som ikke var på siste styremøte) rundt 

orienteringssakene:  

 

Arbeid med satsningsområder. Arbeid med videre strategi for 

satsningsområdene (gruppelederne har ansvar for gjennomføringen): 

 Medlemsservice 

Questback ang lønn og arbeidsvilkår for bruk i forhandlinger 

 Ledelse 

Arbeidsgruppe som lager mandat for videre arbeid, og iverksette dette (Kirsten, 

Karin, Inger U, Ole Johan) 

 Beredskap 

https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/
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Arbeidsgruppe lager mandat for videre arbeid, og iverksette dette  

(Meera, Kristin, Egil, Inger W) 

    

Styret diskuterte satsningsområdene til LSA.  

 

Styret ønsker å sende ut en questback til alle LSA medlemmer i løpet av høsten 

2016. Styret vil først fremme noen spørsmål på LSA sitt årsmøte, som deretter 

skal bearbeides. Det er viktig å tenke ut hva LSA ønsker å få ut av questen, bl.a. 

hvordan våre medlemmer opplever den nåværende beredskapsordningen.  

 

Sekretariatet i Legeforeningen vil bistå med Questbackundersøkelsen.  

 


