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Generelt om årsmeldingen
Årsmeldingen følger regnskapsåret, og gjelder derfor fra 1.1.20 t.o.m. 31.12.20. Årsmeldingen
er utarbeidet av styret i LSA til orientering og godkjenning av Landsrådet.

Om LSA
LSA er en yrkesforening og en del av Den norske legeforening. LSA organiserer leger i
samfunnsmedisinsk arbeid.
Per 31.12.20 var det 1112 medlemmer registrert i LSA, som er en økning med 46 medlemmer
fra året før. Dette viderefører trenden vi har sett med stabil medlemsvekst i LSA de siste årene.
270 medlemmer er registrert som pensjonister.
370 av de yrkesaktive medlemmene har godkjent spesialitet i samfunnsmedisin.
Lokalforeningen med flest medlemmer er Oslo Legeforening med 271 LSA medlemmer,
etterfulgt av Hordaland med 95 og Akershus med 82. Lokalforeningen med færrest LSAmedlemmer er Finnmark legeforening med bare 24 medlemmer totalt.
Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er LSAs fagmedisinske søsterforening.
Hovedoppgaven til NORSAM er å holde den samfunnsmedisinske spesialistutdanningen i
gang og sikre kvalitet og kapasitet i denne. NORSAM sliter med lave medlemstall, som igjen
har konsekvens er for økonomi og kapasitet i foreningen. Bare 432 av LSAs medlemmer er
også medlem av NORSAM. De øvrige er fordelt på andre fagmedisinske foreninger.
LSA oppfordrer derfor våre medlemmer til å melde seg inn i NORSAM for å støtte og bidra til
det faglige arbeidet som gjøres i denne foreningen.

Landsrådet:
Landsrådet er LSAs øverste organ. I følge vedtektenes § 7 er landsrådets sammensetning som
følger:
Landsrådet består av 26 medlemmer; LSAs styremedlemmer (7stk) samt LSAs tillitsvalgte i
lokalforeningene (19 stk.).
Dersom LSAs styremedlemmer også har funksjon som lokale LSA-tillitsvalgte, skal LSAtillitsvalgtes vararepresentanter i den aktuelle lokalforeningen innkalles til LSAs Landsråd, slik
at Landsrådsantallet er stabilt uavhengig av styresammensetning.

Styret i LSA
Foreningen ledes av et styre bestående av leder og seks styremedlemmer som velges for to år,
og som tiltrer 1. september det året de velges. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Styret f.o.m. 1.1.20-31.12.20 har bestått av følgende medlemmer:
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Kirsten Toft (leder)



Meera Prakash Grepp (nestleder)



Ole Johan Bakke (høringskoordinator)



Kristin Cotta Schønberg (nettansvarlig)



Erlend Eide



Kristine Asmevik



Tord Moltumyr

1. vara: Inger Marie Fosse
2. vara: Frode Hagen
3. vara: Roman Benz

Valgkomite
Valgkomiteen i perioden 1.1.20-31.12.20 har vært:




Henning Mørland, leder
Bjørg Dysthe, medlem
Siri Hauge, medlem

Sekretariat
LSA kjøper sekretariatsbistand fra hovedforeningen tilsvarende ca. 20 % stilling.

Økonomi
Økonomitjenester i form av regnskapsføring kjøpes av Legeforeningens økonomiavdeling.
Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på kr 247 000 i mindreforbruk i forhold til budsjett
med et samlet brutto resultat på 263 000. Dette kommer i hovedsak av vesentlig lavere
normalaktivitet i form av reiser og fysiske møter som følge av koronapandemien.
LSA har nå i overkant av ca 2.7 millioner kroner disponibelt som formålskapital, en størrelse
som tilnærmet tilsvarer to årsbudsjett for foreningen. Denne bufferen har økt jevnt de siste
årene. Styret mener det er viktig å ha en viss buffer med kapital tilgjengelig, slik at det finnes
midler dersom man har behov for investeringer, prosjekter eller at uforutsette situasjoner
oppstår. Imidlertid er det ikke styrets ønske å avsette ytterligere av årsinntekten til fond, og
tilstreber derfor å ha et aktivitetsnivå som tilsvarer overføringer fra hovedforeningen. Styret
har i den forutgående perioden vurdert at disponibel formålskapital nå er tilfredsstillende, og at
det ikke er hensiktsmessig å øke denne ytterligere. Årsmøtet har de siste årene vedtatt en
tilleggskontingent på kr 100 per medlem. Med en stadig økende formålskapital vurderer styret
at en tilleggskontingent i år ikke er hensiktsmessig. Dette vil medføre at noe av budsjettet
finansieres med bruk av formålskapital. I dette forutsettes det at 2022 blir et normalår med
tanke på aktivitet og møtevirksomhet.
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Revisor
Foreningens revisor er revisjonsfirma Kjelstrup og Wiggen ANS. Regnskapet for 2020 er
revisorgodkjent uten anmerkning.

Styrets arbeid
Satsningsområder
LSAs styret definerte følgende satsningsområder i starten av sin arbeidsperiode. Styrets
satsningsområder i denne perioden er:
• Medlems- og tillitsvalgtservice- hvordan involvere våre medlemmer mer i foreningens
arbeid
• Samfunnsmedisinsk beredskap
Styret hadde sitt arbeidsmøte i januar 20. Kort tid etter ble verden snudd på hodet grunnet den
pågående koronaviruspandemien, som har hatt store konsekvenser for alle våre medlemmer.
Styrets arbeid har derfor vært preget av dette. Samfunnsmedisinernes rolle har vært svært viktig i
Norges håndtering av koronapandemien. Våre medlemmer har henholdsvis FHI,
Helsedirektoratet, Statsforvalteren og kommunene har i fellesskap bidratt med kompetanse og
praktisk håndtering av krisen. Alle våre medlemmer har hatt krevende dager med ekstraordinære
oppgaver. Men kanskje særlig kommuneoverlegenes situasjon har vært prekær i denne perioden.
Mange kommuneoverleger har jobbet alene, med stort ansvar, uten mulighet til reell fritid eller
avtalt kompensasjon for merarbeid. LSA har mottatt mange henvendelser fra fortvilte
kommuneoverleger i denne perioden, og denne problemstillingen har foreningen jobbet mye
med. Dette er et arbeid som er krevende, da hovedlinjene for den enkelte kommuneoverlege
avtales lokalt i egen kommune. For å støtte den enkelte i sin argumentasjon opp mot egen
kommune, mener LSA og Legeforeningen at et forpliktende punkt i Særavtalen mellom KS og
Legeforeningen er et viktig verktøy. KS er sterkt imot dette, og var blant annet grunnlaget for
streiken høsten 2020.
LSA har engasjert sekretariatet sentralt i spørsmålene rundt kommuneoverlegens situasjon, og
sekretariatet har i denne perioden prioritert arbeidet med denne gruppen, både i form av bistand
til enkelthenvendelser og med å utarbeide mer generelt veiledningsmateriell som er gjort
tilgjengelig for alle kommuneoverleger.
LSA har sendt brev til Helsedirektoratet der våre bekymringer for kommuneoverlegens situasjon
er tydeliggjort, og det er sendt innspill og holdt innlegg om temaet for Koronakommisjonen, og
forsøkt å gjøre situasjonen kjent gjennom media. Blant annet har TV2 hatt en større sak på
kommuneoverlegenes arbeidssituasjon.

Forhandlinger
LSA har representanter med i forhandlingsutvalgene til Legeforeningen, som forhandler
rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS, ASA 4310, Særavtalen, SFS 2305, og
normaltariffavtalen. Dette er et stort og omfattende arbeid. Det er Meera Grepp og Ole Johan
Bakke som har arbeider spesielt med forhandlingene for LSA.
LSA forsøker å jobbe inn mot forhandlingene med et helhetlig og langsiktig perspektiv, og har
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som mål å endre avtalene slik at våre medlemmer får gode lønns og arbeidsvilkår.
Pandemisituasjonen i Norge viser hvor sårbar den samfunnsmedisinske beredskapen er, ikke
minst i mange små og middels store kommuner. Dette har vært viktig for LSA å bringe inn i
forhandlingene. Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS,
og forhandlingene endte i brudd og senere streik.
Samfunnsmedisinsk beredskapsvakt var ett av konfliktpunktene da Legeforeningen gikk til streik
i slutten av oktober 2020. Ingen samfunnsmedisinere ble tatt ut i streiken, da dette ble vurdert
uforsvarlig i situasjonen med pågående pandemihåndtering. Imidlertid ble streiken raskt avsluttet
med tvungen lønnsnemd etter at 35 legevaktsleger ble tatt ut i streik i starten av november.
Nemndsavgjørelsen er nå å prolongere avtalen som den foreligger, og dermed ingen
gjennomslag for Legeforeningens krav om å avtalefeste at kommunene har plikt til å organisere
samfunnsmedisinsk beredskap lokalt.

Styremøter
LSA avholdt 5 ordinære styremøter i 2020 fordelt over året. To av disse ble avholdt fysisk,
resterende elektronisk pga pandemiutbruddet. Dette har vist seg å være et hensiktsmessig antall
i forhold til saksmengde.
Det ble avholdt arbeidsmøte i Trondheim i januar
Årsmøtet ble avholdt elektronisk i november, og det ble som tidligere avholdt i samarbeid med
vår fagmedisinske søsterforening NORSAM.
LSA har gjennom hele året hatt flere elektroniske arbeidsmøter tilknyttet både streik og
pandemiarbeid.

Høringer
LSA tilstreber fortsatt å være svært aktiv i arbeidet med høringer, og dette arbeidet prioriteres
vanligvis høyt av styret. I løpet av 2020 har man imidlertid måtte redusere arbeidsinnsatsen på
dette området, og konsentrere seg om de mest sentrale høringene knyttet til LSAs arbeid. Dette
fordi alle medlemmene av styret i tillegg til styreverv også har ordinære samfunnsmedisinske
stillinger på egen arbeidsplass, og at arbeidsbelastningen under pandemien har vært så stor at
normal aktivitet på dette feltet ikke har vært mulig.
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