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Årsmøte i Oslo legeforening
torsdag 26. august kl 18.00 i Legenes hus

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Styrets beretning og beretninger fra Kurskomité, fra Utvalg for legeetikk og fra
Helsetjenester for leger
3. Styrets forslag om endring av § 1 og § 8 i Statutter for Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo
4. Regnskap for 2003
5. Regnskap for 2003 for Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
6. Budsjett for 2005
Møtet beregnes avsluttet kl 19.00. Det serveres kaffe/te, kaker og frukt før temamøtet.

Tokulturelle leger
i et flerkulturelt Helse-Norge
Ressurser og utfordringer

Temamøte
torsdag 26. august kl 19.15-21.00
Innledning og paneldebatt med:

Faiza Basharat, spesialist i allmennmedisin, fastlege, Torshov legesenter
Bilal A. Ata, spesialist i indremedisin, hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus
Rana M. Tariq, seksjonsoverlege, Radiologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus
Anne Katrine Nore, avdelingsoverlege, allmennhelseavdelingen Legevakten
Direktør Per Haugum, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Oslo samles til ett rike?
TORUNN JANBU
LEDER I OSLO LEGEFORENING
Torunn Janbu (f. 1954) er leder av Oslo
legeforening. Hun er dr.med., spesialist i generell
kirurgi og overlege ved barneortopedisk avdeling,
Rikshospitalet. Hun er medlem i Legeforeningens
sentralstyre, leder av Legeforeningens
likestillingsutvalg og nestleder i Legeforeningens
Regionsutvalg Øst.

Norge er delt i fem helseregioner. Grensen
mellom to av dem går midt gjennom hovedstaden. Er det hensiktsmessig? Legeforeningens
Regionsutvalg Øst og Sør går nå ut med en
felleserklæring til de to regionale
helseforetakene.
Helsereformen delte Norge i fem regioner. De store
Oslo-sykehusene ble fordelt slik at Ullevål og Aker
ble liggende i Helse Øst og Rikshospitalet og Det
Norske Radiumhospital i Helse Sør. Slik sikret man
Helse Sør regionsykehusfunksjoner på
Rikshospitalet.
To nærliggende og tilnærmet like tilbud innen
et fagområde kan virke gjensidig stimulerende og gi
pasienter og leger alternativer, men det kan også
føre til uklare henvisningsveier og ansvarsforhold og
dublering av kompetanse og ressurser. Opprettholdes
konkurrerende tilbud på grunn av et reelt faglig

behov eller på grunn av tradisjon? Sammenslåing av
to miljøer kan være økonomisk lønnsomt – men
ikke alltid. Det som i hvert fall er ulønnsomt, er å
hemme samhandling ved å opprette en kunstig
grense. Universitetsfunksjoner og forskningsmiljøer
kan også trenge en samordning.
Legeforeningens Regionsutvalg Øst og Sør
hadde nylig fellesmøte. Hovedtema var oppdelingen
av ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Oslo
mellom Helse Øst og Helse Sør – hvordan fungerer
den? Oppfatningen var entydig i begge regionsutvalgene. Delingen av Oslo medfører vanskelige
henvisningsrutiner og uklare ansvarsforhold.
Regionsutvalg Sør, som har medlemmer både fra
primær- og spesialisthelsetjenesten, var dessuten
samstemte i at regionsykehusfunksjonen for Helse
Sør gjerne kunne ligge i Oslo. Det er en klar
forutsetning at Oslo blir bedre samordnet slik at
ansvarområder blir entydige og kontakten mellom
Oslo-sykehusene på tvers av grensen mellom Helse
Øst og Helse Sør blir bedre. De regionale
funksjoner må være organisert på en enkel og
oversiktlig måte som sikrer likeverdige tilbud til
pasientene og gjør tilgangen til regionsykehusenes
kompetanse oversiktlig, effektiv og utvetydig for
henvisende leger.
Regionsutvalg Øst og Sør har laget en felles
henvendelse til styrene i Helse Øst RHF og Helse
Sør RHF hvor man påpeker behovet for
samordning av regionsykehusfunksjonene i Oslo.
Regionsutvalgene foreslår at det vurderes
opprettelse av et felles styre og ledelse for
regionsykehusene i Helse Øst og Sør, men er også
åpne for andre alternativer. Målsettingen er klar:
Regionsykehusene i Oslo må samordnes bedre!
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Orkla Brands
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Marit Garberg Andvig, PSL
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Sekretariat
Mette Ryan
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mette.ryan@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
Kurskomité
Tore Tobiassen, leder
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Torshov helsesenter
toreto@online.no
Helsetjenester for leger Paal-Inge Hestvold, leder
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Bydel Sagene
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Stopp migrenen : ikke pasienten

Årsmelding
Styrets beretning om Oslo legeforenings virksomhet i tiden
1. januar til 31. desember 2003.
Sammensetning i styre og utvalg per 1. juni 2004
Styret
Leder

Torunn Janbu

Fritt valgte representanter
Edmund Søvik
Hanne Undlien

Vararepresentant til fritt valgte
1. Lise Heiberg
2. Irene Teslo

Representanter fra yrkesforeningene
Aplf
Svein Aarseth (nestleder)
LVS
Christian Hall
Namf
Kristian Vetlesen
Of
Arne Refsum
OLL
Tore W. Steen
PSL
Marit Garberg Andvig
Ylf
Jo Kramer-Johansen
Fra 20.03.04
Ylf
Annette Resch

1. vara
Gro Bjartveit
Olav Dalgard
Morten Wærsted
Karen Granheim
Henning Mørland
Sigrid Næss
Annette Resch

2. vara
Eli Heggen

Ulla Randen

Cecilie Wium

Lisbeth Iuell Dahl
Anny Spydslaug
Bergljot H. Årstad
Ulla Randen

Observatør
Nmf
Fra 22.01.04

Erlend Strønen
Lill Anette Øyen Fra 29.04.04 Pia Wikborg

Sekretariat
Mette Ryan
Anita Ingebrigtsen
Leder innkaller foretakstillitsvalgte som observatører til styrets behandling av enkeltsaker der det anses
ønskelig.

Landsstyrerepresentanter
Torunn Janbu
Edmund Søvik
Hanne Undlien
Svein Aarseth
Christian Hall
Kristian Vetlesen
Arne Refsum

Tore W. Steen
Marit Garberg Andvig
Annette Resch
Lise Heiberg
Irene Teslo
Torkel Steen
Folke Sundelin

Avdelingstillitsvalgte i Oslo
Overlegeforeningen:
Yngre legers forening:

Arne Refsum
Annette Resch

Of
Aplf
Aplf
Aplf
Aplf

valgt
t.o.m.
2007
2005
2007
2005
2005

Aplf
Aplf
Aplf
Aplf
Namf

valgt
t.o.m.
2005
2007
2005
2007
2005

Utvalg for legeetikk
Anne-Cathrine B. Næss
Ginette Mæhlumshagen
Bente Aschim
Henrik Steenfeldt-Foss
1. vara Christian Biermann

Kurskomité
Tore Tobiassen, leder
Terje Johansen
Henrik Steenfeldt-Foss
Reidar Johansen
Marit Skogstad
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vara Karen Granheim
vara Ulla Randen

Helsetjenester for leger
Styringsgruppe
Paal-Inge Hestvold, leder
Ellen Scheel
Kristian Vetlesen

Aplf
Aplf
Namf

Støttegruppe
Mette Horgen
Sverre Hougsnæs
Erik Falkum
Kjersti Lyngstad
Sven E. Haaverstad

Aplf
Of
LVS
LVS
Aplf

Valgkomité
Anne-Cathrine B. Næss
Johan Bjerner
Christian Biermann

Oslo legeforening har sekretariatsfunksjon for
Regionsutvalg Øst. Torunn Janbu var utvalgets
leder til 1. september og har siden hatt vervet som
nestleder.

Of
Ylf
Aplf

Legeforeningens lønnsutvalg

Legeforeningens Regionsutvalg Sør

Torunn Janbu er observatør fra Oslo legeforening,
og ble fast representant fra mars 2004.

Ulla Randen som er foretakstillitsvalgt Ylf ved
Rikshospitalet, er Oslos medlem i Regionsutvalg
Sør da flere av foretakene i Helse Sør ligger i Oslo.

Oslo legeforenings lønnsutvalg
Leder og yrkesforeningenes representanter i styret.

Konfliktberedskapsutvalg
Settes sammen når konflikt oppstår. Det har i år
ikke vært nødvendig å sette sammen et slikt utvalg.

Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo
Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer,
samt en representant oppnevnt av Oslo
legeforenings styre. Hanne Undlien er styrets
oppnevnte representant for perioden 2003-2004.

Redaktør for Journalen
Henning Mørland.

Ansvarlig for Oslo legeforenings nettsider
Anita Ingebrigtsen og leder.

Legeforeningens representanter til
samarbeidsutvalg for Legevakten i Oslo
I henhold til Rammeavtalen for fastlegeordningen i
Oslo skal det være et samarbeidsutvalg for Legevaktsetaten. Svein Aarseth og Pål Rochette er
Legeforeningens oppnevnte representanter.

Legeforeningens representanter til sentralt
partssammensatt utvalg i Oslo
I henhold til Rammeavtalen for fastlegeordningen i
Oslo skal det være et sentralt partssammensatt
utvalg mellom kommunen og Den norske
lægeforening. Svein Aarseth, Kjell Maartmann-Moe
og Anne-Gry Rønning Moe er Legeforeningens
oppnevnte representanter.

Legeforeningens Regionsutvalg Øst

Medlemmer
Per 1. juni 2004 hadde foreningen 4 271
medlemmer, hvorav 500 pensjonister og uføretrygdede.
Medlemmene fordeler seg slik:
Norsk overlegeforening
1 681
Yngre legers forening
1 140
Alment praktiserende lægers forening
606
Forening for leger i vitenskapelige stillinger
247
Praktiserende spesialisters landsforening
352
Offentlige legers landsforening
125
Norsk arbeidsmedisinsk forening
120
Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt i Legenes hus 26. august 2003.
Anne Flem Jacobsen var møteleder og gjennomgikk
årsmeldingen som ble tatt til etterretning.
Styrets regnskap ble godkjent. Budsjett for 2004
ble vedtatt med et underskudd på kr 315 000. Årsmøtet fant det fornuftig å budsjettere med underskudd for å bygge ned egenkapitalen til beste for
driften og medlemmene. I likhet med 2003 var
budsjettet basert på medlemskontingent fastsatt av
Legeforeningens landsstyre.
Temamøtet
Temamøtet fant sted etter årsmøtet og ble ledet av
Svein Aarseth. Temaet var Hvor ble det av
psykiatrireformen? Fire sentrale personer innledet
til debatt: Arild Gjertsen, seniorrådigver i Sosial- og
helsedirektoratet, Kjell Erik Øie, avdelingsdirektør
ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Endre Sandvik,
bydelsoverlege i bydel Stovner og Ellen Hagemo,
medisinsk faglig rådgiver ved klinikk psykiatri, Aker
universitetssykehus. Mange problemstillinger ble
reist, og det var enighet om at arbeidet med opp-

Tillitsvalgte for leger i bydelene per 1. juni 2004
Bydel nr/navn
1 Gamle Oslo
2 Grünerløkka
3 Sagene
4 St. Hanshaugen
5 Frogner
6 Ullern
7 Vestre Aker
8 Nordre Aker
9 Bjerke
10 Grorud
11 Stovner
12 Alna
13 Østensjø
14 Nordstrand
15 Søndre Nordstrand

Hovedtillitsvalgt
Phuong Ngoc Nguyen
Odd Bøyesen
Clas Hallvik
Fredrik Styr
Per Johan Askim
Truls Bastiansen
Hanne Undlien
Bjørn Sletvold
Adam Kubak
Magnhild Aanje
Vera I. Øksne
Odd-Arne Nesbakken
Yngve Rønsen
Svein Høegh Henrichsen
Terje Risanger

Vara
Svein Aaberge
Sven Haaverstad
Tormod Aanonsen
Finn Grotnes
Svein Stiksrud
Caroline Bodd
Haavard Martinsen
Tore Aubert
Elin Skagestad
Torunn Enger Sletten
Roald Lindebø
Torill Andersen
John Marrable
Øyvind Aabø/Harald Jodalen
Berit Holten
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trappingsplanen må fortsette. Fastlegene som ressurs
og fastlegenes samarbeid med 2. linjetjenesten bør
utnyttes bedre. Ytterligere styrking av mange ledd
innen psykiatrisk behandling og omsorg er
nødvendig for at fagfeltet skal få et tilstrekkelig løft.
Styremøter
Det er i perioden holdt 12 styremøter hvorav ett
ekstraordinært og ett delvis sammen med styret i
Akershus legeforening. Foretakstillitsvalgte deltar på
styremøtene når det tas opp saker der det er behov
for gjensidig informasjon og diskusjon. Styret har
behandlet et stort antall saker, og det er gitt
orientering om saker der styrets medlemmer har
vært involvert. Styret arbeider også med egeninitierte saker. Det er avgitt en rekke høringsuttalelser bl.a. til landsstyresaker som senere
behandles av Legeforeningens landsstyre. Oslo
legeforening sender jevnlig tips til Tidsskriftet om
aktuelle saker som er styrebehandlet.

Hovedområder for
Oslo legeforenings arbeid
Sakene nevnt nedenfor har vært gjengangere på
styremøtene i Oslo legeforening og er viet stor
oppmerksomhet. Det vises til informasjon om
sakene på Oslo legeforenings, Legeforeningens og
Helse Østs nettsider og i Journalen. I forbindelse
med sakene har foreningens leder og enkelte styremedlemmer deltatt på en rekke interne møter i
Legeforeningen og på møter blant annet med Oslo
kommune og med Helse Øst RHF. Styret har fortløpende kommunikasjon med Legeforeningen
sentralt og Regionsutvalg Øst og Sør og god kontakt
med foretakstillitsvalgte, og tillitsvalgte i primærhelsetjenesten og ellers i Oslo kommune.
Legeforeningens fremtidige organisasjonsstruktur,
samhandling mellom leger og industri, ledigholdelse
av stillingshjemler, bydelsreformen per 2004, helsereformens betydning for forskning og utdanning,
fagets plass og tillitsvalgtes rolle har vært sentrale
temaer. Innspill fra diskusjonene er gitt både til
Legeforeningen sentralt og til aktuelle eksterne aktører.

Foretaks- og hovedtillitsvalgte ved institusjoner per 1. juni 2004
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Institusjon

for Of

for Ylf

Aker universitetssykehus
Aker universitetssykehus, Gaustad
A-Senteret Maridalsveien
Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo,
Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo,
Nic Waals institutt
Det Norske Radiumhospital
Diakonhjemmets sykehus
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for sivilt beredskap
Forsvaret - militært personell
Forsvaret – sivilt personell
Kreftregisteret
Lovisenberg diakonale sykehus
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norsk Bedriftshelse
Oslo fylkestrygdekontor
Oslo hospital - psykiatrisk sykehus
Oslo kommune – Helse- og velferdsetaten
Posten Norge BA – Oslo
Rikshospitalet
Rikshospitalet, Pediatrisk forskningsinstitutt
Rikstrygdeverket
Rusmiddeletaten
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens rettstoksikologiske institutt
Sunnaas sykehus
Trasoppklinikken
Trygderetten
Ullevål universitetssykehus
Olafiaklinikken
Oslo kommune, Legevakten,
Allmennhelseseksjonen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo,
helsetjenesten psykiatrisk seksjon
Universitetet i Oslo,
helsetjenesten allmennmedisinsk seksjon
Voksentoppen senter for astma og allergi

Liv Holgersen

Svein-Oskar Frigstad
Sigrid Elisabeth Medhus

Solfrid Hallingstad
Marianne E. Kveldstad

Anna Grimnes

Marit Mong Slørdahl

Anne Benedicte Skirbekk

Maria Mark Omer Baekelandt
Inge Bjørn Finnes
Ingrid Sivesind Mehlum
Ragnar Solbraa-Bay
Fredrik Severin Thorn
Anne Kari Rom
Tom K. Grimsrud
Vibeke Lie
Øistein Løvoll
Kolbjørn Talle
Anne Brit Westerheim
Resurrecion Koksvik
Tore Wælgaard Steen
Anne-Katrine Borander
Geir Ketil Røste
Paal Helge Haakonsen
Grete Damberg
Gabrielle K. Welle-Strand
Knut Skyberg
Heidi Merete Rudi
Marianne K. Gjertsen

Anders Holtan
Anders Gåsland

Jan Berstad
Brynhild Sellevoll
Brynjulf Karl Egeberg
Anny Spydslaug
Johannes Thorvaldsen
Wolfgang Snoek
Jan G. Bjålie
Anne C. Østrem Løland
Svend Øyvind Sandem
Ragnhild Halvorsen

Monica Moen
Hassan Zare Khibani

Ulla Randen

Morten Wærsted
Øyvor Mathisen Grotli
Grete Månum
Per Meinich
Anders Hommerstad

Legeforeningens organisasjon
Legeforeningens fremtidige struktur er grundig
debattert så vel jevnlig på styremøter som på møter
med styrene i andre fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene ble av landstyret pålagt å igangsette en
diskusjon med naboavdelinger med hensyn til
alternativer til fylkesavdelinger som geografiske
lokalenheter. Dette har derfor preget debatten i
2003. Legeforeningen ba i juni om at det skulle
avgis progresjonsrapport med hensyn til dette
arbeidet i august og oktober og avsluttende rapport
ved årets utgang.
Oslo legeforening mener Legeforeningen må
ivareta det lokale geografiske nivået i organisasjonen
som en viktig samhandlingsarena - og med myndighet som er forankret i Legeforeningens lover. Det er
naturlig at Oslo forblir en egen lokalenhet idet Oslo
kommune er eget tariffområde, fastlegene i Oslo har
egen rammeavtale, og dette fungerer godt som en
praktisk løsning for ivaretakelse også av Oslosykehusene. I oktober inviterte Oslo legeforening
tillitsvalgte ved Rikshospitalet og Det Norske
Radiumhospital til møte der fylkesavdelingstilhørighet ble diskutert. Det fremgikk at
medlemmene fortsatt ønsket å tilhøre Oslo legeforening selv om foretakene er under Helse Sør RHF.
Foretakstillitsvalgte har behov for en linje inn i
foreningen og bør derfor få plass i den geografiske
lokalenhetens styre. De lokale enhetene bør kunne
samarbeide om en del oppgaver, som kursvirksomhet, fellesmøter for foretakstillitsvalgte og tillitsvalgtkurs. Over lokalnivået må det være et regionalt nivå
som ikke er stort, men samlende kontaktorgan.
Oslo legeforening har også hatt diskusjoner om
flere andre temaer vedr. Legeforeningens omorganisering: Hvilke oppgaver skal lokalavdelingene ivareta,
forhold til spesialforeninger, kursvirksomhet, fagråd,
lokale tillitsvalgtes plass i organisasjonsstrukturen,
rekruttering og engasjement for Legeforeningen
m.m. Dette har vært omtalt tidligere i Journalen og
i høringsuttalelsene som ligger på Oslo
legeforenings nettsider.
Legeforeningens organisering behandles på
Legeforeningens landsstyremøte i mai 2004.
Endelig vedtak fattes i 2005.

Samhandling mellom leger og industri
Oslo legeforening mener at Legeforeningen må ha
interne regler for hvordan alle ledd i organisasjonen
skal samhandle med industrien slik at foreningen
både internt og utad har troverdighet overfor et
samfunn som setter søkelys på legers kontakter med
industrien. Det må være ryddige forhold og full
åpenhet omkring den samhandling som skjer
mellom leger og industrien. Retningslinjer gjeldende
for alle organisasjonsledd må vedtas før ny foreningsstruktur vedtas. Høringsuttalelser til Legeforeningen
vedr. denne saken ligger på Oslo legeforenings
nettsider.
Legeforeningens landsstyremøte i mai 2004
behandler problematikken omkring samhandling
mellom leger og industri.

Sykehusreformen og helseforetakene
– med tilhørende avtaler
NAVO og Akademikerne Helse/Legeforeningen
fullførte forhandlingene om nye avtaler i januar
2003. Uenigheter om tolkninger av avtalene har

ført til omkamper og uenighetsprotokoller hvorav
flere fortsatt er uløste.
Oslo legeforening sendte i forkant av Hovedavtaleforhandlingene med NAVO brev til Legeforeningen
om behovet for avtaleregulering av tillitsvalgtes
rettigheter. Hovedavtalen med NAVO ble først
undertegnet i mars 2004. Videre avtaleforhandlinger
fortsetter til høsten da partene er enige om at de
trenger mer tid. Som følge av dette kan ikke
reforhandlinger av Legeforeningens A2-del og de
lokale B-delene begynne før til høsten. I henhold til
den inngåtte hovedavtalen skal tillitsvalgte påse at
det inngås lokale avtaler om tillitsvalgtordningen.
Tillitsvalgte må være oppmerksomme på at inntil
partene lokalt er blitt enige om og har undertegnet
nye avtaler, gjelder sist undertegnede avtale.
Oslo legeforening har jevnlig kontakt med foretakstillitsvalgte. Det har blant annet vært frustrasjon over at
forventninger til reformen, særlig faglige, ikke er
innfridd. Derimot synes økonomi å være sterkt
styrende, noe som også har vært tydelig i Oslo.

Legeforeningens Regionsutvalg Øst og Sør
Oslo legeforening er engasjert i arbeidet i Regionsutvalg Øst gjennom Torunn Janbu som er Oslos
medlem i utvalget. Fordi både Rikshospitalet og
Det Norske Radiumhospital tilhører Helse Sør,
møter Ulla Randen, foretakstillitsvalgt Ylf ved
Rikshospitalet, som fast representant i Regionsutvalg Sør og gir Oslo legeforenings styre jevnlig
orientering. Kåre Løvstakken som er regionstillitsvalgt i Øst og Terje Keyn som er konserntillitsvalgt i Sør, er sentrale samarbeidspartnere for
regionsutvalgene. Begge er heltidsfrikjøpte
tillitsvalgte for Akademikerne.
I januar arrangerte Regionsutvalg Øst seminaret
«Din, min eller vår pasient?». Temaet var samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten,
og hensikten med møtet var å starte en prosess for å
videreutvikle samhandlingen. Det ble spesielt
fokusert på å beholde lokalsykehusfunksjonen,
etablere praksiskonsulentordninger og videreutvikle
IT-kommunikasjonen.
Regionsutvalg Øst har hatt møte med Nasjonalt
senter for telemedisin (NST) der det ble orientert
om virksomheten i NST og hva de kan være
behjelpelige med. Det har vært møte med Helse
Øst RHF om samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, og Regionsutvalg Øst har hatt møte med
fylkesavdelingsstyrene i Helse Øst for å drøfte
Legeforeningens fremtidige organisasjonsstruktur
og hva fylkesavdelingene kan samarbeide om. Det
har vært kontakt- og informasjonsmøte 15. oktober
med foretakstillitsvalgte i regionen, hovedtillitsvalgte og ansatterepresentanter.
Regionsutvalg Øst har kommet med innspill til
en rekke av Helse Øst RHFs prosjektrapporter som
blant annet Forskningsstrategi og universitetsfunksjoner, Helsetjenesten for eldre og kronikere,
Fødsel- og nyfødtomsorgen, Psykiatri, Nye opptaksområder, Plan for re-/habilitering, Regionalplan for
helsemessig og sosial beredskap, Medisinske
støttefunksjoner og Regional smittevernplan.

Spesialistutdanning og ledigholdte
stillingshjemler
I februar 2003 sendte Oslo legeforening brev til Helse
Øst RHF med bekymring for spesialistutdanningen,
7

blant annet på grunn av kutt i og ledigholdelse av
utdanningsstillinger ved Ullevål universitetssykehus.
Helse Øst RHF sendte problemstillingen til
Helsedepartementet som svarte at Helse Øst er pålagt
å opprettholde utdanningskapasiteten i tråd med
styringsdokumentet for foretakene. Utdanningsstillinger kan derfor ikke ledigholdes av for eksempel
økonomiske grunner. Dette er en særdeles viktig
avklaring som også andre foretak har henvist til når
utdanningsstillinger blir forsøkt holdt ledig for å
spare penger.
Det regionale foretaket kan dog flytte stillingen
fra et foretak til et annet innen regionen. Det er da
spesielt viktig å påse at utdanningsvilkårene forblir
tilfredsstillende. Korrespondanse om saken ligger på
Oslo legeforenings nettsider.
Spesialistutdanningen var også et av hovedtemaene på Oslo legeforenings ekstraordinære
styremøte i mars. I tillegg til foran nevnte sak, ble
konsekvenser for utdanning ved funksjonsfordeling,
salg av operasjoner til private aktører og arbeidsgivers finansieringsansvar diskutert. Oslo legeforening arbeider videre med disse sakene.

Helsereformens betydning for
forskning og utdanning
Forholdene for forskning og undervisning etter
helsereformen er en sak styret har viet mye tid. Et
kulturskifte for forskning og undervisning ved
sykehusene er etterlengtet, og det arbeides
konstruktivt for hvordan Legeforeningen kan
påvirke prosessene. Muligens bedres nå forholdene
for forskning ved at forskningen gis øremerkede
tilskudd. Dette gjelder dog ikke allmennmedisinsk
forskning hvor utfordringene fortsatt er minst like
store. Oslo legeforening har valgt å engasjere seg
spesielt i forskning i 2004.

Fastlegeordningen og legevakt –
bydelsreformen – med tilhørende avtaler
Fastlegeavtalen i Oslo ble ikke sagt opp av noen av
partene i 2003. Oslo legeforening har diskutert og
kommet med innspill til reforhandlingene i 2004,
blant annet når det gjelder legevakt. Problemer med
legevaktorganiseringen tas for øvrig opp med Oslo
kommune via Samarbeidsutvalget for Legevakten
og det sentrale partssammensatte utvalget for
fastlegeordningen i Oslo.
Forhandlingene med Oslo kommune om
tilvisning til stilling som bydelsoverlege har vært
tidkrevende. Stillingsbrøkene var forsøkt redusert i
flere bydeler, og Oslo legeforening har sett med
bekymring på at den foreslåtte nedbyggingen av
samfunnsmedisinsk kompetanse ville gi et betydelig
dårligere tilbud til befolkningen. Bydelsoverlegestillingene var også flere steder foreslått perifert
plassert i bydelsadministrasjonen. Både Legeforeningen og Oslo legeforening sendte bekymringsmelding og var i møte med byrådsavdelingen i Oslo
kommune om dette. Byrådsavdelingen sendte til slutt
et brev til bydelene med sterk oppfordring til å
opprette hele bydelsoverlegestillinger med tilstrekkelig
nærhet til ledelsen. Tilvisingen ble på grunn av dette
utsatt, og først i februar 2004 kom bydelsoverlegestillingene på plass og i tilstrekkelig antall.
I henhold til protokolltilførsel til særavtale
mellom Oslo kommune og Legeforeningen skulle
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partene nedsette et utvalg for å utrede stillingsstruktur, kompetansekrav, lønnsspørsmål m.v. I
utvalgets rapport kreves det kvalitet i legearbeidet i
Oslo kommune, gjerne på spesialistnivå i spesielle
områder som Olafiaklinikken. I de etterfølgende
forhandlinger ble det ikke oppnådd enighet, og
saken ble våren 2004 sendt til behandling i nemnd.
Uenigheten gjaldt både virketidspunkt for
reguleringene, lønnsplassering for de ulike legegruppene og videreføringen av rekrutteringstillegget.
Legeforeningen er meget skuffet over at det fra Oslo
kommunes side verken har vært særlig vilje til å
finne løsninger eller til å rette opp de store
skjevhetene som har utviklet seg lønnsmessig for
legene i Oslo. Det er heller ikke gitt noe til legene
ved justeringsoppgjørene de siste årene.

Praksiskonsulentordningen (PKO)
På slutten av året ble det i samarbeid med Aplf
forberedt kurs i januar 2004 om samhandling
mellom allmennleger og sykehus, praksiskonsulentordningen i dag og i fremtiden. Kurset var starten
til opprettelse av PKO ved Aker universitetssykehus. Det har vært flere møter med Aker om
PKO, og sykehuset er sterkt motivert for å komme i
gang med ordningen. I mai 2004 ble det inngått
rammeavtale mellom Legeforeningen og Aker
universitetssykehus HF. Avtalen legger til rette for å
danne mønster for lignende avtaler ved andre
helseforetak.
Praksiskonsulentarbeid gir tellende tjeneste til
allmennmedisinsk utdanning. Nærmere
informasjon ligger på Legeforeningens nettsider.

Mentorordning for medisinstudentene
Mentorordningen er godt i gang. Mentorgruppene
har jevnlige møter, og tilbakemeldingen er positiv.
Da interessen for å være med i mentorgruppe er
større blant jenter enn gutter, er det per i dag
venteliste for jenter til å bli med. Det vurderes
derfor å opprette mentorgrupper bestående av
primært jenter, selv om dette i utgangspunktet ikke
var intensjonen. Tilgangen på mentorer er for
øyeblikket tilstrekkelig.

Informasjonsmøte for studenter med
midlertidig lisens
I februar hadde Oslo legeforening informasjonsmøte for studenter med midlertidig lisens. Møtet
ble ledet av Line Kathrine Lund som blant annet
gjennomgikk hva som må vektlegges før avtale om
lønns- og arbeidsforhold inngås.

Andre saker styret har viet oppmerksomhet
• Lønnskrav for kommunalt ansatte i virksomhetsleders ledergruppe.
• Anke vedr. lokal uenighet ved lokale
forhandlinger.
• Arbeidet i kurskomiteen og økonomien i
kursvirksomheten. Legemiddelindustriens plass.
• Journalen og annonsør.
• Forslag til Legeforeningens prinsipp- og
arbeidsprogram for 2004-2005.
• 17. mai arrangement i Legenes hus for
medlemmer og ansatte i Legenes hus.

Høringssvar
Oslo legeforening har sendt svar til Legeforeningen
i forbindelse med følgende saker:
• Instruks for Legeforeningens valgkomité. Forslag
om at kandidater vedlegger CV støttes.
• Evaluering av rettshjelpsordningen. Forslaget
støttes med tilleggskommentar om at andel til
rettshjelpsordningen spesifiseres ved kontingentinnbetaling.
• Utredning fra Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling – gjennomgang av spesialiststrukturen i kirurgi. Oslo
legeforening gikk imot nedleggelse av generell
kirurgi som hovedspesialitet.
• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosialog helsetjenesten. Behov for en konkret
handlingsplan ble presisert.
• Krav til attestasjon av tjeneste som benyttes som
tellende til spesialistutdanningen. Forslaget støttes
med mindre endringsforslag.
• Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri.
Støttes.
• Samhandling mellom leger og industri. Innstilling
fra utvalg til å utrede reglene for kurs tellende i legers
videre- og etterutdanning. Forslaget støttes i
hovedsak, men med noen innskjerpende forslag.
Høringssvaret finnes på Oslo legeforenings nettsider.
• Samhandling mellom Legeforeningens organisasjonsledd og industrien. Høringssvaret finnes på Oslo
legeforenings nettsider.

Møter og kurs
Styrets medlemmer har deltatt på konferanser etter
invitasjoner fra Legeforeningen og eksterne
arrangører.
Helsetjenesten for leger

Styringsgruppen og lege-lege-ordningen
Styringsgruppen har hatt to møter. 22 allmennpraktikere med lang erfaring i arbeid med kolleger
representerer Oslo legeforenings tilbud til leger om
en allmennlegekontakt utenom fastlegeordningen. I
februar ble det arrangert en temakveld for legelegene i Oslo. Overlege Dag Lunde redegjorde for
erfaringer fra arbeidet og behandlingstilbudet de
siste fem år ved Villa Sana, Modum.

Støttegruppen
Støttelegegruppen har hatt to møter med gjennomgang og evaluering av støttelegearbeidet. Det har
vært kontakt med 13 kolleger, og det er gjennomført 27 samtaler med disse, fem kvinner og åtte
menn i alderen 28 til 62 år. Kvinnene er i gjennomsnitt vesentlig yngre enn mennene. Aktuelle
problemer er overveiende angst/depresjon og
livskriser. Det har vært færre med rusmiddelmisbruk, og ingen har vært i konflikt med loven.
En har være i konflikt med pasienter. Syv av
kollegene arbeidet i institusjon og fire i privat
praksis. Fire kontakter ble avsluttet hos støttelegene,
mens resten ble henvist til videre behandling.
Gruppen var godt representert på
Legeforeningens årssamling for avdelingsrådgivere
og støtteleger på Soria Moria i januar.

Utvalg for legeetikk
Utvalget har ikke hatt møter i perioden. Det har
ikke kommet inn nye saker.
Kurskomiteen
Kurskomiteen har hatt seks møter. Kursgodkjenning
er en viktig del av arbeidet i tillegg til arrangering av
egne kurs. Det arbeides for å stimulere kolleger til
selv å arrangere kurs og hjelpe med tilrettelegging og
gjennomføring av kursene. Søknad om kursgodkjenning gjelder i stor grad for åpne møteserier som
er en viktig del av legers etterutdanning.
De fylkeskommunale kurskomiteenes rolle
fremover er noe uklar – skal det kun arrangeres kurs,
mens selve den faglige godkjenningen av kursene
legges til spesialitetskomiteen? Vi antar dette er en
riktig beslutning, noe som er presisert i brev til
Legeforeningen i desember 2003 og som en
uttalelse i anledning de fremtidige reglene for legers
videre- og etterutdanning.
Det har vært ønske om et samarbeid med kurskomiteen i Akershus legeforening, og kurskomiteen
har hatt kontakt med kollegene i Akershus på to
fellesmøter. Til høsten er det konkrete planer om et
samarbeid som går i retning av å arrangere felles
kurs for allmennleger i Oslo og Akershus. De
geografiske forholdene ligger vel til rette.
Gjennom flere år er det arrangert kurs vår og
høst ved Ullevål universitetssykehus. Ullevålkursene
har vært godt besøkt, og det er planer om å arrangere
flere kurs over samme lest. I november arrangerte
kurskomiteen Grunnkurs II, forebyggende og miljørettet medisin. Kurset varte fire dager, og kurskomiteens medlemmer var kursledere. Tilsvarende
kurs gjennomføres høsten 2004.
Kurskomiteene har en viktig funksjon i fremtiden, og arrangering av kurs antas å utgjøre hovedtyngden av arbeidet. Det er viktig å stimulere
kolleger til selv å ta initiativ til å arrangere kurs på
allmennmedisinens premisser. Oslo legeforening
bistår disse gruppene med sekretærhjelp.
Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo
Kurskomiteen konstitueres som fondsstyre når
kurskomiteens medlemmer samt en representant
for styret i Oslo legeforening er tilstede. Fondsstyret
behandler og avgjør søknader om stipend. Det kan
søkes om midler til prosjekter i allmennpraksis eller
til kurs/konferanser. Fondets statutter ligger på
Oslo legeforenings nettsider.
Det er i perioden holdt tre møter. Det ble
innvilget stipend til et prosjekt om prevalens av
chlamydiasmitte blant yngre personer i Oslo og ett
stipend til deltagelse på verdenskongress i
katastrofe- og akuttmedisin i Melbourne.
For styret i Oslo legeforening
Torunn Janbu (sign)
Leder
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Resultatregnskap
Noter

2003

2002

2 051 790
103 847
610 925
44 000

2 310 275
19 800
678 880
88 000

2 810 562

3 096 955

18 192
175 245
1 844 859
37 183
270 633
165 112
146 785
249 614
268 402
26 661

37 439
145 836
1 664 971
38 353
61 247
160 074
162 763
239 607
233 271
22 487

3 202 687

2 766 049

-392 125

330 906

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

153 810
1 632

206 162
6 073

NETTO FINANSINNTEKTER

152 178

200 089

RESULTAT

-239 946

530 995

OVERFØRINGER
Overføres til:
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo 2003
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo 2002
Overført til/fra annen egenkapital

175 311
209 319
-624 576

530 995

SUM OVERFØRINGER

-239 946

530 995

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd fra Legeforeningen
Kursinntekter
Annonser og andre inntekter

5
6

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Avskrivninger av anleggsmidler
Trykking/distribusjon Journalen
Personalkostnader
Småanskaffelser
Fremmedtjenester
Kontorhold
Telefon/porto
Reise- og møtekostnader
Kursarrangement
Andre driftskostnader

2
7
8

9

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

17. mai i Legenes hus
Over 200 personer deltok i et svært
vellykket arrangement. Her får Kjell
Maartmann-Moe hjelp til loddtrekningen.

Foto: Anita Ingebrigtsen
10

Balanse 31. desember
Noter

2003

2002

2
2

6 089
0

24 281
0

6 089

24 281

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

118 701
78 372

0
20 805

Sum fordringer

197 073

20 805

3 928 154

3 853 627

SUM OMLØPSMIDLER

4 125 226

3 874 433

SUM EIENDELER

4 131 315

3 898 713

2 937 719
2 937 719

3 562 295
3 562 295

SUM EGENKAPITAL

2 937 719

3 562 295

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlige trekk og avgifter
Skyldige feriepenger
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

478 542
272 260
97 338
175 311
170 146
1 193 596

26 202
220 554
79 617
10 045
336 418

SUM GJELD

1 193 596

336 418

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

4 131 315

3 898 713

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Inventar
Edb-utstyr
SUM ANLEGGSMIDLER

Kontanter og bankinnskudd

3

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

10

Oslo, 25. mars 2004
for styret i Oslo legeforening
Torunn Janbu (sign)
leder

Farmakoterapi i
allmennpraksis
Soria Moria 17.-19. november 2004
Se Tidsskriftet 2004/16 eller
www.legeforeningen.no
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Noter til regnskapet
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens grunnleggende
prinsipper, vurderingsregler og notekrav for små foretak.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert
som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives
planmessig.
Note 2 - Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2003
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2003
Akkumulerte ordinære avskrivninger 01.01.2003
Årets ordinære avskrivninger
Akkumulerte ordinære avskrivninger 31.12.3003
Bokført verdi 31.12.2003

Maskiner
163 677
0
0
163 677
139 396
18 192
157 588
6 089

Avskrivningsprosent 30
Det er benyttet lineære avskrivninger
Note 3 - Bundet bankinnskudd
Av bankinnskudd kr 3 928 154 er kr 199 111 bundet til avsatt
skattetrekk.
Note 4 - Inntekter og kostnader per kostsenter
Alle inntekter og kostnader er fordelt per kostsenter, dvs. at netto
inntekter som vist nedenfor er identiske med årsoverskuddet
Netto
Kostsenter
Inntekter
Kostnader
inntekter
100 Sekretariat
2 205 600
1 475 452
730 148
150 Styret
0
268 890
-268 890
200 Grunnkurs
437 900
334 618
103 282
202 Ullevål høstkurs
118 625
54 492
64 133
203 Praktisk jus for leger 53 600
45 704
7 896
205 Nevrologi Finse
800
0
800
300 Tillitsvalgte*
87 000
671 071
-584 071
350 Kurskomiteen
0
70 708
-70 708
360 Mentorordningen
0
691
-691
400 Lege-leger
0
19 752
-19 752
401 Støtteleger
18 847
19 428
-581
500 Journalen
42 000
193 321
-151 321
510 17. mai arrangement
0
12 706
-12 706
600 Aplf
0
13 607
-13 607
601 Ylf
0
263
-263
603 PSL
0
6 359
-6 359
604 OLL
0
3 650
-3 650
605 Nmf
0
13 604
-13 604
SUM
*

2 964 372

3 204 318

-239 946

Kostnader vedrørende tillitsvalgte fordeler seg som følger:
Personalkostnader kr 358 674, småanskaffelser kr 14 876,
fremmedtjenester kr 173 084, kontorhold kr 1 934, tlf/porto
kr 33 905, reise/møtekostnader kr 73 599 og andre
driftskostnader kr 15 000.

Note 5 - Kontingenter
Den norske lægeforening innkrever de ordinære kontingentene
for Oslo legeforening.

12

Note 6 - Tilskudd fra Legeforeningen
Tilskudd fra Legeforeningen gjelder tilskudd 2003 vedrørende
spesialisthelsetjenestereformen med kr 85 000 og bidrag til
støttelegearbeid med kr 18 847.
Note 7 – Personalkostnader
Personalkostnader
2003
Lønn og honorarer
1 290 699
Honorarer selvstendig næringsdrivende 169 675
Arbeidsgiveravgift
213 178
Pensjon
144 261
Andre ytelser
27 047
SUM
1 844 859

2002
1 150 139
210 373
174 131
113 691
16 638
1 664 971

Note 8 - Fremmedtjenester
Fremmedtjenester
Revisjonshonorar
Honorar regnskapsførsel
Konsulenthonorar
Frikjøp
Andre fremmedtjenester
SUM

Beløp
38 440
45 000
10 240
166 884
10 069
270 633

Note 9 - Reise- og møtekostnader
Kostnadene fordeler seg på følgende kostsenter:
Kostsenter
100
Sekretariat
150
Styret
200
Grunnkurs
202
Ullevål høstkurs
203
Praktisk jus for leger
300
Tillitsvalgte
350
Kurskomiteen
360
Mentorordningen
400
Lege-leger
401
Støtteleger
510
17. mai arrangement
600
Aplf
601
Ylf
603
PSL
604
OLL
605
Nmf
SUM

Beløp
35 414
72 340
5 365
597
0
73 599
20 968
691
17 420
1 488
250
7 601
263
2 985
2 620
8 013
249 614

Note 10 - Annen egenkapital
Egenkapital per 01.01.2003
Årets resultat
Overført fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo 2002
Overført fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo 2003
Egenkapital per 31.12.2003

kr 3 562 295
kr -239 946
kr -175 311
kr -209 319
kr 2 937 719

Note 11 - Antall ansatte
I Oslo legeforening har det vært to ansatte gjennom hele året. En
heltidsstilling og en 80% stilling.
Note 12 - Godtgj. til ledende personer og revisor
Andre Praksis- Andre
Godtgjørelse
honorarer
komp. ytelser
Styrets leder*
216 801
6 903
Styrets nestleder*
86 000
48 600
300
Redaktør Journalen*
33 200
5 200
Øvrige medl. styre og landsstyre
121 400
49 400 1 026
SUM
457 401 103 200 8 229
* Herav er honorar som leder av Oslo legeforening kr 200 000,
nestleder kr 70 000 og honorar til redaktør kr 15 000. Redaktør
av Journalen er varamedlem av styret.
Det er i 2003 kostnadsført honorar til revisor med kr 38 440,
hvorav kr 4 340 gjelder bistand.

Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo
Resultatregnskap
Noter

2003

2002

40 500
209 319
9 757

0

2

11 480

259 576

11 480

21
57 783

21
14 016

57 804

14 037

Resultat

201 772

-2 557

Disponering av resultat
Overført fra/til disponible midler

201 772

-2 557

Sum disponering

201 772

-2 557

31.12.2003

31.12.2002

Eiendeler
Omløpsmidler
Bankinnskudd

413 914

169 359

Sum omløpsmidler

413 914

169 359

Sum eiendeler

413 914

169 359

Inntekter
Leieinntekter
Overskudd kursvirksomhet 2002
Renteinntekter
Sum inntekter
Kostnader
Gebyr
Stipend

3

Sum kostnader

Balanse

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Påløpne kostnader
Sum kortsiktig gjeld

3

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital

Note 2 - Overskudd fra
kursvirksomhet
I henhold til vedtak på årsmøtet i 2003 ble
overskudd fra kursvirksomhet i Oslo
legeforening i 2002 med kr 209 319
overført i 2003 til Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo.
Note 3 - Stipend
Det er utbetalt stipend i 2003 med
kr 15 000. Det ble innvilget stipend i
2003 som er utbetalt i 2004 med
kr 42 783.

42 783
42 783

78 637

78 637

Opptjent egenkapital
Reservefond
Disponible midler

56 062
236 432

56 062
34 660

Sum opptjent egenkapital

292 494

90 722

Sum egenkapital

371 131

169 359

Sum gjeld og egenkapital

413 914

169 359

For Fondsstyret
Oslo, 26. april 2004
Tore Tobiassen (sign)

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens grunnleggende prinsipper og
vurderingsregler og notekrav for små
foretak.
Fordringer som skal tilbakebetales
innen et år, er klassifisert som
omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Revisjon
Regnskap for 2003 for Oslo
legeforening og for Fondet til
fremme av allmennmedisinen i
Oslo er revidert av
revisjonsfirmaet Kjelstrup &
Wiggen AS. I likhet med
tidligere år konkluderer
revisjonsfirmaet med at
årsregnskapene er gitt i
samsvar med lov og god
regnskapsskikk.
Revisjonsberetningene
foreligger i Oslo legeforenings
sekretariat og deles ut på
årsmøtet.
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Resultatregnskap mot budsjett
Avvik
Budsjett
%

Resultat
2003

Budsjett
2003

2 051 790
103 847
610 925
44 000

2 331 320
0
200 000
80 000

205 %
-45 %

2 310 275
19 800
678 880
88 000

2 810 562

2 611 320

8%

3 096 955

18 192
175 245
1 844 859
37 183
270 633
165 112
146 785
249 614
268 402
26 661

40 000
70 000
2 062 595
117 980
21 000
80 000
218 840
247 185
200 000
150 000

-55 %
150 %
-11 %
-68 %
1189 %
106 %
-33 %
1%
34 %
-82 %

37 439
145 836
1 664 971
38 353
61 247
160 074
162 763
239 607
233 271
22 487

3 202 687

3 207 600

0%

2 766 049

-392 125

-596 280

-34 %

330 906

153 810
1 632
152 178

200 000
0
200 000

-23 %
-24 %

206 162
6 073
200 089

RESULTAT

-239 946

-396 280

-39 %

530 995

OVERFØRINGER
Overføres til:
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo 2003
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo 2002
Overført til/fra annen egenkapital

175 311
209 319
-624 576

530 995

SUM OVERFØRINGER

-239 946

530 995

Noter
DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd fra Legeforeningen
Kursinntekter
Annonser og andre inntekter

5
6

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Avskrivninger av anleggsmidler
Trykking/distribusjon Journalen
Personalkostnader
Småanskaffelser
Fremmedtjenester
Kontorhold
Telefon/porto
Reise- og møtekostnader
Kursarrangement
Andre driftskostnader

2
7
8

9

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
NETTO FINANSINNTEKTER

Til årsmøtet 26. august 2004:
Styret foreslår endring av § 1 og § 8 i Statutter for
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo.
Statuttene finner du i sin helhet på
www.legeforeningen.no/oslo
Forslag om endringer er markert med uthevet skrift.
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-12 %

Resultat
2002

§1
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo (nedenfor
kalt Fondet) er opprettet av Oslo legeforening
25.11.1996. Inntekter fra utleie av informasjons- og
utstillingsplasser ved kurs for allmennpraktiserende leger
og overskudd fra kurs arrangert i regi av kurskomiteen i
Oslo legeforening utgjør fondsmidlene. Overskudd fra
kurs kan overføres til Fondet dersom Oslo
legeforenings årsmøte vedtar at Oslo legeforenings økonomi tilsier slik overføring.

Forslag til budsjett for 2005
2005

2004

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd fra Legeforeningen
Kursinntekter
Annonser og andre inntekter

2 150 000
0
340 000
80 000

2 350 000
0
680 000
50 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 570 000

3 080 000

DRIFTSKOSTNADER
Avskrivninger av anleggsmidler
Trykking/distribusjon Journalen
Personalkostnader 1)
Småanskaffelser
Fremmedtjenester 2)
Kontorhold
Telefon/porto
Reise- og møtekostnader
Kursarrangement
Tilskudd 3)
Stipend til lederutdanning for tillitsvalgte 4)
Andre driftskostnader

18 000
190 000
1 800 000
40 000
270 000
160 000
150 000
240 000
20 000
0
0
27 000

35 000
150 000
1 800 000
150 000
260 000
165 000
180 000
250 000
250 000
200 000
100 000
25 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

2 915 000

3 565 000

-345 000

-485 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

50 000
0

175 000
5 000

NETTO FINANSINNTEKTER

50 000

170 000

-295 000

-315 000

DRIFTSRESULTAT

RESULTAT

1) Det er ikke foreslått økning i honorar til styret, leder, nestleder, redaktør av Journalen
og nedsatte utvalg.
2) Fremmedtjenester omfatter frikjøp leder, honorar regnskapsføring, honorar revisjon og
andre honorarer.
3) Overføring av overskudd fra kursvirksomheten til Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo i henhold til Fondets statutter.
4) Det foreslås ikke avsetning av midler til stipend til lederutdanning for tillitsvalgte.

§8
De innkomne fondsmidler disponeres på følgende måte:
75 % av innkomne midler avsettes i reservefond de første
tre år. Deretter avsettes 50 % av de innkomne midler hvert
år. Det resterende er fondsstyrets disponible fondsmidler,
men det kan årlig ikke utdeles mer enn 15 %
av disse. Disponible fondsmidler skal også dekke
administrasjonsutgifter.

Bakgrunn for endringsforslagene
Vedr. § 1:
Fondets økonomi er avhengig av Oslo legeforenings
økonomi. Overføringer må derfor vurderes i forhold til
denne.
Vedr. § 8:
Det vurderes som god fondsøkonomi at de årlige
fondsutbetalinger har en øvre begrensning.
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B
BLAD

Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo

Tanker fra landsstyremøtet
E D M U N D S Ø V I K , L A N D S S T Y R E D E L E G AT
FRA OSLO LEGEFORENING

Edmund Søvik (f.1962) er overlege ved
Hjerte/kar-radiologisk avdeling ved Ullevål
universitetssykehus. Han har tillitsvalgterfaring fra
Radiumhospitalet. Ved Ullevål universitetssykehus
har han vært divisjonstillitsvalgt ved Hjerte-lungesenteret, foretakstillitsvalgt for overlegene og
ansatterepresentant i styret. Høsten 2002 var han
forhandlingsleder for Legeforeningen samme sted
og er fritt valgt styremedlem i Oslo legeforening.

Legeforeningens landsstyremøte fant sted i mai i naturskjønne Loen i Stryn kommune. Værmessig var det alt fra
snøslaps til strålende sol, og kanskje er slike kontraster
talende for meninger og holdninger som gjenspeiler seg i
Legeforeningen?
Som landsstyredelegat for første gang var jeg som en førstereisgutt
under noen hektiske dager på Hotel Alexandra i Loen i Nordfjord.
Nedenfor formidles noen inntrykk fra arrangementet, de
helsepolitiske innlegg og tanker om debattformen.
Sentralisering og spesialisthelsetjenestene
I sin velkomsttale kom Hallvard Wannag Sele, leder i Sogn og
Fjordane legeforening, naturlig nok inn på sentraliseringsproblemet og spesialisthelsetjenestene. Dette ble fulgt opp av
fylkesordfører Nils Samdal. Fokus ble satt på konsekvensene
sentraliseringen har hatt på utdanningen av spesialister, frykt for
at en sentralisering vil redusere kvaliteten og kapasiteten i
spesialistutdanningen og bidra til redusert rekruttering til mer
grisgrendte strøk.
Åpningen av landsstyremøtet var preget av lokale sangere og
musikere, og det var lagt stor vekt på å formidle lokal kultur av
ypperste kvalitet, noe som var en rød tråd gjennom alle
underholdningsarrangementene.
President Hans Kristian Bakke berørte mange temaer i sin
ukontroversielle åpningstale. Året 2003 ble betraktet som et
«hvileskjær» mellom avtaleforhandlingene i 2002 og den gryende
organisasjonsdebatten. Hovedfokus ble satt på forholdet til
legemiddelindustrien, og han mente det var på høy tid at dette
debatteres i det offentlige rom. Videre poengterte Bakke
Legeforeningens rolle som talerør for de svake gruppene i
samfunnet, og viste til de psykisk syke og barna. Han la også vekt
på den pågående organisasjonsdebatten.
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Om prioriteringer i helsevesenet
Helsepolitisk tema Om prioriteringer i helsevesenet ble belyst av
APs sekretariatsleder Lars Erik Flatø og leder av Legeforeningens
Råd for legeetikk Reidun Førde. Politikere er generelt flinke med
ord, og Flatø er intet unntak. Noe særlig konkret kom det ikke ut
av innlegget, men han hadde forstått at man kan ikke være leder
uten å inneha reflekterte holdninger og uten å inneha en viss innsikt
og mot – BI er ikke nok!
Førde tok utgangspunkt i et profesjonsetisk perspektiv ved å
definere medisinsk etikk. Hun talte om skjulte aktører, skjulte
profesjonsverdier, utfordringer og aktuelle hjelpemidler. Hennes
fremstilling av emnet var gjennomtenkt, satte fokus på
prioriteringsproblemet og belyste motsetningen mellom økonomi
og etikk på en klar måte.
Kontingent og moderasjon
Traktementet mellom øktene var av ypperste klasse, men jeg kan
ikke la være å leke med tanken om det er mulig å arrangere
tilsvarende arrangementer på en rimeligere måte uten å gå sulten fra
bordet. Kanskje det hadde vært greit for den noe anstrengte
økonomien i vår moderforening? Torkel Steen tok dette opp under
debatten om økonomi, og mante til en viss moderasjon vedrørende
pengeforbruket i stedet for å øke medlemskontingenten. Selv om de
fleste delegatene kunne godta en vesentlig økning av kontingenten,
fant flere det nødvendig å minne om at delegatene ikke
representerte det typiske medlemmet i foreningen. Antagelig er
engasjementet og forståelsen for kostnadene ved å drive foreningen i
hele dens bredde noe annerledes hos landstyredelegatene enn i den
øvrige medlemsmassen. Det ble derfor vedtatt en kontingentøkning
til 5 000 kroner, noe man mente ville være akseptabelt for de fleste.
Debattform
Blant 122 delegater og 59 medlemmer med forslags- og talerett
var det om lag 20 som til stadighet var å se om igjen og om igjen
på talerstolen. De resterende gikk stort sett ikke på talerstolen
med mindre noe nytt kunne tilføres debatten. Enkelte var av den
oppfatning at de åpenbart måtte tegne seg til et innlegg i flere
saker, selv om det de skulle si allerede var sagt. En av de mest
benyttede innledningskommentarene var derfor:» Selv om dette
har vært sagt tidligere, må jeg bare få poengtere…» Et konsekvent
og myndig dirigentskap ved Bjørn Martin Aasen og Wenche
Frogn Sellæg bidro til begrenset taletid for de fleste.
Legeforeningens medlemsmasse med sine svært varierte
virkeområder er en styrke. Det er av største viktighet at det i den
nye organisasjonsstrukturen legges til rette for et fortsatt faglig
mangfold. På neste års landsstyremøte i Bergen skal vår
fremtidige organisasjonsstruktur vedtas.

