
Årsmelding for Nord-Trøndelag legeforening 

2004 

Medlemmer:  403 (01.02.05) inkl. pensjonister. 

Styret: 

• Ragnhild Smalås, leder 

• Bent Åge Rolandsen, nestleder, YLF 

• Arne Talseth, YLF 

• Olaug Høiberget, kasserer 

• Johannes Bjørnstad, styremedlem (til juni 04) 

• Eivind Jullumstrø, styremedlem (fra juni 04) 

• Børge Winther, Aplf 

• Karl Erik Woldseth, OLL 

• Jørund Resell, Namf 

• Svend Erik Hansen, PSL 

• Of  ???????  

Varamedlemmer: 

• Eivind Jullumstrø (til juni 04) 

• Henrik Brochmann (fra juni 04) 

• Søren Folvik 

• Peter de Vries, YLF 

• Svenn Morten Iversen, Aplf 

• Bodil Dyrstad, OLL 

• Kjell Kannelønning (?), Of 

Of stiller fortsatt ikke med representant i styret. Ylf-representanten, Bent-Åge Rolandsen, har gått 

over i ny stilling og blitt erstattet av Arne Talseth. Styremedlem Johannes Bjørnstad har flyttet og 

blitt erstattet av vararepresentant Eivind Jullumstrø. Ny vararepresentant, Henrik Brochmann, ble 

valgt på årsmøtet i juni. Da Johannes Bjørnstad hadde tatt på seg oppgaven som webredaktør, måtte 

vi finne ny kandidat, og Svend Erik Hansen tok på seg oppgaven. 

Revisor:  Arvid Fikseaunet 

Kurskomite:  Per Kristian Olsen (sluttet?), Solgunn Aalrust, Jan O. Setten 



Valgkomite:  Jannike Reymert, Bjørn Ole Bache, Steinar Havik 

Representanter til Landsstyret: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Bent Åge Rolandsen (YLF) 

Støttegruppe for leger: Henrik Brochmann (leder), Erik Ellekjær, Elisabeth Bratland Johansen, Ottar 

Bjerkeset, Sidsel Klingenberg Stokke             

Avdelingens virksomhet: 

Vi startet året med å invitere til medlemsmøte om Media med Tore Strømøy som foredragsholder. 

Spennende for de få som tok seg tid til å møte. Videre er det blitt avholdt 4 ordinære styremøter, der 

vi ble vedtaksføre på 3, og hvor vi har behandlet 17 saker. Vi har forsøkt å sette fokus på 

støttelegevirksomheten. Ellers er det få saker med lokalt tilsnitt. Det kommer relativt mange 

høringer fra legeforeningen sentralt. Vi har i perioden avgitt 2 uttalelser, en om samfunnsmedisin og 

en om legeforeningens organisasjon. Vi klamrer oss fortsatt til ideen om å bestå som egen forening og 

illusjonen om at leger som ofrer seg for byråkratiet fortjener en spesialisttittel. De fleste av de som i 

dag er spesialister i samfunnsmedisin, har sitt arbeid innenfor andre fagområder, og blant de som 

arbeider innenfor samfunnsmedisinske områder, er de færreste spesialister i samfunnsmedisin. Nye 

spesialistregler legger opp til større fleksibilitet i utdanningen, samtidig som de fjerner seg noe fra 

den opprinnelige forankringen i primærhelsetjenesten. Dersom fylkesavdelingen skal ha sin 

berettigelse, trenger den en revitalisering med økt oppmerksomhet både fra egne medlemmer og fra 

legeforeningen sentralt. En eventuell sammenslåing med Sør-Trøndelag legeforening har vi 

imidlertid ikke sett som hensiktsmessig. 

I samarbeid med Fylkestrygdekontoret er det blitt avholdt møteserie og kurs om inkluderende 

arbeidsliv. 

Årsmøtet ble avholdt på Backlund hotell 07. juni 04 og samlet 25 deltakere. Tema for 

årsmøtedebatten var SYKEFRAVÆR med 2 innledere, Kjell Martmann-Moe fra Aplf og Ivar Lyngstad 

fra Fylkestrygdekontoret. 

Representasjon: 

I regionsutvalget møter Ragnhild Smalås (som leder av NTLF) og Tor-Finn Granlund (for Namf). 

Samhandling generelt med praksiskonsulentordningen spesielt har vært viet oppmerksomhet. 

Olaug Høiberget, Bent-Åge Rolandsen og Ragnhild Smalås deltok på landsstyremøtet i Loen i mai. 



Olaug Høiberget, Helge Hartmann og Svend Erik Hansen er med i samarbeidsgruppe med 

Fylkestrygdekontoret (SMOLT). 

Erik Ellekjær møter i nettverksgruppe for Bilfører 65+ i regi av Statens vegvesen. 

Karl Erik Woldseth representerer legeforeningen i Opplæringsrådet for Kommunal Kompetanse. 

Utfordringer: 

Det er stadig vanskelig å få medlemmene til å ta på seg verv som tillitsvalgte, samt liten oppslutning 

om lokalavdelingen. Dette til tross for at det skjer mye på arbeidsplassene, ikke minst innenfor 

helseforetaket. 

Manglende representasjon fra Of og liten kontinuitet i Ylf representasjonen gjør det vanskelig for 

lokalavdelingen å komme med konstruktive innspill. Når det gjelder oppfølging og kontakt med 

lokale tillitsvalgte, kan styret sikkert gjøre en større innsats. 

Samhandling står på dagsorden både sentralt og lokalt. NTLF bør følge opp dette i forhold til det 

lokale helseforetaket. 

Smalåsen, 7. juni 2005       

For styret NTLF 

Raghnild Smalås 

leder 

 


