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1. Styreleders kommentar 

Kjære medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening! 

Vi har lagt bak oss et krevende år og er godt inn i et nytt annerledes-år. Dere har vært 

bærebjelken i helsetjenesten under pandemien og vist både en enorm innsatsvilje og stor 

omstillingsevne. Sammen med alle andre kolleger på sykehus, i kommuner, på universitet, på 

helsestasjoner og i skoletjeneste, bedriftshelsetjeneste, i avtalepraksis eller ved private 

sykehus har dere gjort en uvurderlig innsats. Regionalt utdanningssenter har vært effektive og 

tilbudt leger i spesialisering digitale kurs for å unngå altfor store forsinkelser. Det er vi svært 

glade for! Dette er nok en trend som er kommet for å bli, men det er viktig å legge til rette for 

fysiske treff også, ikke bare fordi det er viktig for faget, det er minst like viktig for 

nettverksbygging for fremtiden. Digitalisering har også fått fotfeste i pasientbehandling, der 

både fastleger, avtalespesialister og sykehusleger har utført video- eller telefonmøter med 

pasientene. Det er fantastisk at St. Olav var best i landet på digitale konsultasjoner. Hele 

40.000 konsultasjoner i 2020 mot 188 i 2019. Imponerende! Forskning og innovasjon er en 

viktig del av arbeidet vårt. Vi er glade for at mange klarte å opprettholde aktiviteten gjennom 

pandemien, selv om mange utsatte oppstart av nye prosjekt. En bekymring som vi er opptatt 

av, er antatt reduksjon i forskningsaktivitet i LIS-utdanningen etter innføring av den nye 

reformen.  

Korona- pandemien har allikevel gitt oss store bekymringer og mange utfordringer. Noen 

kolleger, særlig fastleger og avtalespesialister var nær konkurs og permitteringer ble en 

realitet. Legeforeningen jobbet hardt for å få redusert tapet gjennom godt samarbeid med 

arbeidsgiver. Dette illustrerer betydningen av en sterk fagforening og viktigheten av treparts-

samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og staten. 

Mange leger måtte jobbe langt mer enn vanlig, eks. sykehjems-leger og sykehusleger, 

kommuneleger og medisinstudenter (som har rett og slett blitt kastet ut i arbeidslivet). Dere 

har stått klare, til tross for trusselen om mangel på tilstrekkelig smittevern-utstyr, mangel på 

intensivplasser, personell og muligheten for beordring. Kommunelegene ble voldsomt 

utfordret og vi vil takke dere for jobben dere har gjort med ansvar for organisering, testing, 

smittesporing og langt mer. Lederne våre har også jobbet hardt for å bedre situasjonen for oss 

alle og på kort tid gjort store endringer i drift i samarbeid med de tillitsvalgte. Reell 

involvering og gjensidig respekt og tillitt bidrar til nye tanker og skaper fremtidens løsninger.   

Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi samarbeide på tvers av yrkes-foreninger og 

hovedsammenslutninger, vi trenger hverandre og vi må jobbe i team. Vi i Sør-Trøndelag 

legeforening ønsker å rette fokus på samhold mellom kolleger i alle yrkesgrupper, men også 

oss leger i mellom. Vi er kjent for å kunne være litt harde mot hverandre. Det må vi forsøke å 

endre på. Vi trenger å heie på hverandre, løfte hverandre frem, komme med ros når noen har 

publisert en artikkel, gjennomført en vanskelig operasjon eller løst et utfordrende 

symptombilde. Vi skal selvsagt tåle kritikk, men det er bedre å få konstruktiv tilbakemelding 

enn en skarp kommentar. Et vennlig blikk, veiledning i en vanskelig sak, noen oppmuntrende 

ord og ikke minst inkluderende væremåte betyr langt mer enn man tror. Et godt arbeidsmiljø 

er bra for deg som menneske, men det er også bra for kvaliteten i arbeidet vi gjør.  
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Tusen takk til alle tillitsvalgte som gjør en stor innsats for medlemmene! Vi er takknemlige 

for jobben dere gjør. Takk til alle medlemmer for deres engasjement og innsats og takk for 

deres medlemskap.       

2. Medlemsstatistikk 

Sør-Trøndelag legeforening var ved utgangen av året 2206 medlemmer. Tallet er jevnt 

stigende, men varierer selvsagt pga. LIS utdanningen.  

Antall medlemmer pr. 1. januar 2020: 

Årstall Ylf LSA Of AF PSL Namf LVS SUM Kvinner Menn 

2013 550 33 629 323 69 16 79 1699 750 949 

2014 588 31 655 333 68 20 78 1773 783 990 

2015 608 30 681 355 75 19 78 1846 - - 

2016 704 31 683 357 80 18 83 1956 914 1042 

2017 776 37 702 362 77 19 96 2069 984 1085 

2018 722 38 717 383 80 22 112 2074 984 1090 

2019 732 42 788 420 77 27 97 2183 1110 1073 

2020 706 49 798 448 79 32 94 2206 1124 1082 

3. Styre og utvalg 

3.1.  Styret i Sør-Trøndelag legeforening 

Navn Verv/yrkesforening Dato 

Lindy Jarosch-von Schweder Leder 01.01.20-31.12.20 

Nina Therese Hagen Nestleder (årsmøtevalgt) 01.01.20-31.12.20 

Torkild Skaar Styremedlem (årsmøtevalgt) 01.01.20-31.12.20 

Vivi Bakkeheim Of 01.01.20-31.12.20 

Tobias Solli Iveland Ylf 01.01.20-31.12.20 

Finn Marum Høivik AF 01.01.20-31.12.20 

Marius Widerøe LVS 01.01.20-31.12.20 

Anders Prestmo PSL 01.01.20-31.12.20 

Helge Hatlevoll LSA 01.01.20-31.12.20 

Hilde Myren Namf 01.01.20-31.12.20 

Sofia Ruiz Nmf 01.01.20-31.08.20 

Casper Friele Faye Nmf 01.09.20-31.12.20 

Trine Utne Brede Leder kurskomitéen (observatør) 01.09.20-31.12.20 

Johanna Westin 1. Vara (årsmøtevalgt) 01.01.20-31.12.20 

Marit Helen Morken 2. Vara (årsmøtevalgt) 01.01.20-31.12.20 

Marit Seim Ekeland Vara Of 01.01.20-31.12.20 

Runa Unsgård Vara Ylf 01.01.20-31.12.20 

Torstein Sakshaug Vara AF 01.01.20-31.12.20 

Signe Lohmann-Lafrenz Vara Namf 01.01.20-31.12.20 

Karen Jøsendal Vara Nmf 01.01.20-31.08.20 

Sonia Azmi Vara Nmf 01.09.20-31.12.20 

Bjørn Buan Vara LSA 01.01.20-31.12.20 

Kari Risnes Vara LVS 01.01.20-31.12.20 
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3.2. Valgkomite 

Valgkomitéen har bestått av følgende medlemmer:  

Tone Dorthe Sletten Leder 01.01.20-31.12.20 

Trond Bondevik Medlem 01.01.20-31.12.20 

Solveig Klæbo Reitan Medlem 01.01.20-31.08.20 

Hanna Helgetun Krogh Medlem 01.09.20-31.12.20 

 

3.3. Kurskomite 

Kurskomitéen har bestått av følgende medlemmer: 

Trine Utne Brede Leder 01.01.20-31.12.20 

Anette Lundestad Medlem 01.01.20-31.12.20 

Miriam Gustafsson Medlem 01.01.20-31.12.20 

Harald Sundby Medlem 01.01.20-31.12.20 

 

3.4. Støttegruppe for leger i Sør-Trøndelag 

Støttegruppa har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 

Mari Jordet Bruheim Leder 01.01.20-31.12.20 

Astrid Moen Fagerli Medlem 01.01.20-31.12.20 

Anders Prestmo Medlem 01.01.20-31.12.20 

Bård Eirik Kulseng Medlem 01.01.20-31.12.20 

Finn Marum Høivik Medlem 01.01.20-31.12.20 

Hanna Moum Medlem 01.01.20-31.12.20 

Magnhild Singstad Høivik Medlem 01.01.20-31.12.20 

 

3.5. Foreningens organisasjonssekretær og adresse 

Bente Grønnesby har vært organisasjonssekretær i 2020. 

Foreningens adresse er Schultz gate 2-4, 7013 Trondheim. 

4. Styrets arbeid 

4.1. Styremøter 

Det har vært gjennomført i alt 11 styremøter i 2020, de fleste digitalt;  

6/1-20, 3/2-20, 3/3-20, 1/4-20, 23/4-20, 25/5-20, 4/6-20, 8/9-20 (arbeidsmøte), 1/10-20,  

3/11-20 og 7/12-20. Kolleger i Helseplattformen Marte Walstad, faglig leder i 

Helseplattformen for Trondheim kommune, og Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse ved 

St. Olavs hospital, deltok på styremøte 3. mars.  

Våre møter avholdes i Trondheim eller digitalt. Fra og med 1. september 2019 ble 

kurskomitéens leder med i styret i STLF. Kurskomiteen leder er observatør og har ikke 



5 
 

stemmerett. Vi har et godt samarbeid og nå som kurskomiteens leder deltar i styremøtene. Det 

har selvsagt vært vanskelig å øke kursporteføljen i pandemi, men kurskomiteen med kursleder 

Trine i spissen har de gjort en kjempejobb med å legge til rette for digitale kurs. Planen er å 

inkludere kurs til andre yrkesforeninger, samt ha flere tverr-lege-faglige kurs, men det 

avhenger også av kurskomiteens kapasitet. Om noen kunne tenke seg å være med i komiteen, 

så ta gjerne kontakt med vår organisasjonssekretær. Vi har et godt samarbeid om publisering 

av kurs og fordeling av sekretærtjenester.  

4.2. Deltakelse i møter 

Regionutvalget Helse-Midt Norge - leder Lindy Jarosch-von Schweder for STLF, Marius 

Widerøe (LVS/STLF), Anders Prestmo (PSL/STLF), Sofia Ruiz/Casper Friele Faye 

(Nmf/STLF), Bjørn Buan (LSA/STLF). Møtedatoer: 4/3-20, 11/6-20 og 20/11-20. 

Landsstyret Del 1 27.5 Lindy Jarosch-von Schweder og Nina Therese Hagen, del II 30.11 og 

1.12 Nina Therese Hagen (Lindy Jarosch-von Schweder forfall) 

DNLFs Lederseminar 14. og 15. januar 2020 Lindy Jarosch-von Schweder 

Kurskomiteseminar 23. og 24. januar 2020, Bente Grønnesby 

Lokalforeningsseminar 19. og 20.11 Lindy Jarosch-von Schweder (dag 2), Nina Therese 

Hagen (dag 1) og Bente Grønnesby (begge dager) 

4.3. Årsmøte 2020 

Sør-Trøndelag legeforening inviterte til digitalt årsmøte onsdag 15. oktober kl. 18.00. 

I etterkant av årsmøte inviterte vi til dialogmøte med tema «Et trøndersk skråblikk på 

Korona». Deltagere: Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune,  

Eli Sagvik, smittevernoverlege og Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør St. 

Olavs hospital. Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune ledet dialogen. 

Møtet ble streamet på Sør-Trøndelag legeforenings facebook-side. 

Under årsmøtet ble det også utdeling av priser til noen av våre engasjerte medlemmer. Eli 

Øvstedal mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i 

foreningen og Sven Erik Gisvold fikk æresmedlemspris: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-

oss/aresmedlemmer2/2020-sven-erik-gisvold/ 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/aresmedlemmer2/2020-sven-erik-gisvold/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/aresmedlemmer2/2020-sven-erik-gisvold/
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Prisvinner Eli Øvstedal.    Æresmedlem Sven Erik Gisvold 

Vi takker for deres innsats! 

Informasjon om årsmøte samt årsmøtepapirer finner du her: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-

oss/arsmoter/2020/Medlemsmøter 

4.3.1. Nyttårscafé – Stakkars liten, syk og sliten 

15. januar 2020 inviterte Sør-Trøndelag legeforening til nyttårs-café på Kulturtorget, 

Trondheim Folkebibliotek. Tema for kvelden: Stakkars liten, syk og sliten – sykeliggjør vi en 

hel generasjon unge mennesker? 

I sin nye kritikerroste roman «Full spredning», beskriver forfatter Nina Lykke livet sett fra et 

legekontor. Her møter vi pasienter som er slitne, stressa og som etterlyser piller, kurer, MR-

undersøkelser og diagnoser på det som de fleste vil mene er helt vanlige hverdagsproblemer. 

Mange er selvpåførte, og mye kan også kalles luksusproblemer. Dette er starten på en flott 

kronikk skrevet at Tone Sofie Aglen, du kan lese hele artikkelen her: 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/opx9Ba/stakkars-liten-syk-og-sliten  

Både Nina Lykke, Tone Sofie Aglen, fastlege Tor Magne Johnsen og spesialist innen barne- 

og ungdomspsykologi Svein Kristian Øverland deltok.  

Oppsummering fra kvelden finner du her: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-

medlemsmote-stakkars-liten-syk-og-sliten/ 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/arsmoter/2020/Medlemsmøter
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/arsmoter/2020/Medlemsmøter
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/opx9Ba/stakkars-liten-syk-og-sliten
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/opx9Ba/stakkars-liten-syk-og-sliten
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-medlemsmote-stakkars-liten-syk-og-sliten/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-medlemsmote-stakkars-liten-syk-og-sliten/
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Fra venstre: Svein Kristian Øverland, Nina Lykke, Tone Sofie Aglen, Tor Magne Johnsen, 

Solveig Klæbo Reitan og 

 Lindy Jarosch-von Schweder. Foto: Nina Hagen 

4.3.2. Byvandring - Pest, galskap og fattigdom i Trondheims bybilde 

25. og 26. september 2020 arrangerte Sør-Trøndelag legeforening medisinsk byvandring for 

medlemmene, med den tidsaktuelle tittelen «Pest, galskap og fattigdom i Trondheims 

bybilde».  

At temaet var både høyaktuelt og spennende viste seg ved at begge dagene raskt ble 

fulltegnet. Kunsthistoriker og samfunnsdebattant Daniel Johansen ledet oss elegant, 

humoristisk og kunnskapsrikt gjennom en spennende tidsreise i vår egen by. Johansen har 

selv engasjert seg i pandemitemaet, og i en kronikk i Adressa trekker han historiske linjer fra 

tidligere pestutbrudd til dagens situasjon. 

Kronikken finner du her: 

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/03/27/Pokker-ta-deg-pest-

21437845.ece 

Oppsummering av arrangementet finner du her: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-

byvandring-med-sor-trondelag-legeforening/ 

4.3.3. Høstcafé – bokbad med Kjetil Karlsen og Christer Mjåset 

4. november 2020 arrangerte Sør-Trøndelag legeforening medlemsmøte på Kulturtorget, 

Trondheim Folkebibliotek.Av smittevernhensyn hadde vi kun 50 deltagere. 

Kjetil Karlsen er anestesilege og forfatter, kommer fra Trondheim og er aktuell med boka 

«Jenta som ikke kunne fly». 

Sigurd sin jødiske venn blir brått borte, en gammel mann stjeler en buss. En jente bærer på en 

hemmelighet og en lege må legge en covid 19 pasient i respirator. Og hva gjør man med en 

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/03/27/Pokker-ta-deg-pest-21437845.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/03/27/Pokker-ta-deg-pest-21437845.ece
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-byvandring-med-sor-trondelag-legeforening/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/vellykket-byvandring-med-sor-trondelag-legeforening/
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nabo som aldri er stille på natta?  

"Jenta som ikke kunne fly" er en novellesamling som spenner over tid og rom. Historiene 

flettes inn i hverandre, og når siste ord er lest har det gått over hundre år. Novellene fanger de 

forskjellige tidsbildene, de umerkelige endringene i språk, holdninger og moral som over tid 

forandrer oss og samfunnet. 

Kjetil ble bokbadet av Christer Mjåset som er viseadministrerende direktør i 

Helseplattformen, lege, forfatter, tidligere leder i Yngre legers forening og tidligere 

visepresident i legeforeningen. 

4.3.4. Bokbad med Jan Boris Stene og Kjetil Karlsen 

26. november 2020 arrangerte vi vårt andre bokbad – denne gang med Jan Boris Stene som 

ble bokbadet av Kjetil Karlsen. 

Dette arrangementet ble avholdt på Teams og til tross for digitalt arrangement deltok mange 

av våre medlemmer. Det er vi svært glade for. 

Jan Boris Stene er overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital, og er aktuell med sin 

femte krimroman «Med døden som følge». 

Anmeldelse i Adresseavisen finner du her: 

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/11/12/En-seriemorder-er-l%C3%B8s-p%C3%A5-

Kreftklinikken-22978071.ece?rs5777931620301940150&t=1 

 "Vi befinner oss blant pasienter, pårørende, sykepleiere og leger på Kreftklinikken. Det er en 

morder løs. Vedkommende dreper kun de aller sykeste, og bruker til dels giftstoffer som er 

kjent fra en virkelig seriemorder ute i Orkland for noen tiår siden. Samtlige ofre er med i en 

studie som skal undersøke virkningen av et spesielt preparat - og det er de hvis resultater kan 

avsløre at preparatet ikke virker som må bøte med livet". Med i handlingen er også 

koronasituasjonen 2020, og forfatteren viser en stor styrke i skildringen av arbeidsforhold, 

profesjonskamp osv. på sykehus i en tilspisset krisetid.» 

4.4. Andre aktiviteter 

Lindy Jarosch-von Schweder er styremedlem i Overlegeforeningen og i Helse Midt-Norge 

RHF 

Vivi Bakkeheim er nestleder i norsk revmatologisk forening og styremedlem i St. Olavs 

hospital 

Marius Widerø er leder av Leger i vitenskapelige stillinger 

4.5. Nettsider og Facebook 

Nettsidene til lokalforeningen holdes jevnlig oppdatert og regelmessig legges alle referater ut. 

På nettsidene blir også kurs i regi lokalforeningen annonsert.  

Av sosiale medier har en åpen og en foreløpig inaktiv lukket gruppe for våre medlemmer. Vi 

har 463 følgere på den åpne gruppen. Så lik gjerne siden vår! 

Styret og leder forsøker å sende relevant informasjon når det foreligger og vi ber 

medlemmene oppdatere medlemsopplysningene sine ved å sende mail til 

medlem@legeforeningen.no ved endringer.  

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/11/12/En-seriemorder-er-l%C3%B8s-p%C3%A5-Kreftklinikken-22978071.ece?rs5777931620301940150&t=1
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/11/12/En-seriemorder-er-l%C3%B8s-p%C3%A5-Kreftklinikken-22978071.ece?rs5777931620301940150&t=1
mailto:medlem@legeforeningen.no
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4.6. Søknader og MedHum 

Sør-Trøndelag Legeforening gav 10.000 kr i støtte til MedHum, medisinstudentenes 

humanitæraksjon. Det er en av Norges største studentdrevne innsamlingsaksjoner. Aksjonen 

arrangeres annethvert år i regi Norsk Medisinstudenforening, en underorganisasjon av Den 

Norske Legeforening. I aksjonen jobber MedHum sammen med Unicef for å gi psykososial 

støtte og primære helsetjenester til syriske barn og unge i Jordan. 

Foreningen får stadig inn søknad til diverse formål, særlig knyttet til medisinutdanningen.  

I 2020 ble 10000 kroner utbetalt. De som fikk tildelt midler var: 

MedHum Støttet med kr. 10.000,- 

5. Sør-Trøndelag legeforenings formål 

Sør-Trøndelag legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er 

fastlagt i Dnlfs lover § 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave å fremme medlemmenes 

interesser, samt å bidra til at befolkningen i fylket har et helsetilbud av god kvalitet. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-

organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/ 

6. Handlingsprogram 2019-21 

Styret har revidert i sitt arbeidsmøte i september handlingsplanen for to-årsperioden. 

Fullstendig handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider; 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-

legeforenings-handlingsprogram/ 

Hovedpunktene er: 

- Å ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging 

- Å øke samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten 

- Å utøve helsepolitisk synlighet og innflytelse  

- Å bidra til å skape gode arbeidsforhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/
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7. Regnskap 

 

  
Budsjett 

2019 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2021 

Anskaffede midler           

Tilskudd 740000 694819 750000 775782 750000 

Tilskudd reg. sekretariat 630000 702488 700000 798230 700000 
Årsmøtefastsatt 
kontingent 600000 616450 590000 602125 590000 

Netto finans 25000 12280 10000 9455 10000 

Kursinntekter 1200000 604145 1300000 345973 700000 

Husleie Nidarosfondet       29920   

Sum anskaffede midler 3195000 2630182 3350000 2561485 2750000 

            

Forbrukte midler           

Husleie totalt 52000 72841 52000 85484 52000 

Tilskudd/bidrag 70000 28644 60000 20656 30000 

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 40763 30000 7503 30000 

Administrative kostnader 80000 15835 40000 30376 40000 

Personalkostnader 500000 583880 600000 589250 600000 

Styrehonorar 450000 402585 460000 457249 460000 

Annen personalkostnad 80000 25813 40000 0 40000 

Kurs/konferanser/møter 1200000 1125952 1350000 505119 800000 

Praksiskompensasjon 300000 127769 350000 78453 300000 

Eksterne ytelser 70000 110883 60000 86132 70000 

Samhandlingskonferanse 100000   40000 0 40000 

Regionalt sekretariat 220000 215000 220000 220000 200000 

TMS 10000   10000 0 10000 

Til styrets disposisjon 100000   100000 98192 100000 

Sum forbrukte midler 3262000 2749965 3412000 2178414 2772000 

            

Resultat -67000 -119783 -62000 383071 -22000 

8. Årsmeldinger 

8.1. Kurskomitéen 

Det er avholdt 2 emnekurs for spesialiteten allmennmedisin: 

• Geriatriforum (klinisk emnekurs i geriatri); 37 deltagere 

• Klinisk emnekurs i gynekologi, avholdt på Zoom, 58 deltagere 

 

I tillegg ble det arrangert styrekompetansekurs for alle styremedlemmer i region Midt (Sør- og 

Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal). Kurset ble arrangert på BI, Trondheim. 

Dette kurset hadde 27 deltagere, hvorav 4 fra andre foreninger.  
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2 medlemmer av kurskomiteen deltok på Legeforeningens Kurskomiteseminar i januar. 

Kurskomiteen har ikke separat økonomi. For kursresultat vises til STLFs regnskap 

8.2. Støttekollegagruppen 

Støttekollegaordningen ble etablert i 1993 som et lavterskeltilbud til kolleger, delvis på 

bakgrunn av den erfaringen at leger sjeldnere enn andre grupper søker hjelp i det etablerte 

helsevesenet. Støttekollegaordningen har de siste årene hatt ca.100-150 saker årlig på 

landsplan. De viktigste årsakene til kontakt har vært psykiske forhold, konflikter på jobb, rus, 

tilsynssaker, somatisk sykdom, problemer i familien og kollegiale problemer.  

Det er noen hundre tilsynssaker som kan karakteriseres som alvorlige hvert år, og ca. 50 ender 

med tapt autorisasjon på landsbasis. Rus, psykisk sykdom og «grenseoverskridende adferd er 

de vanligste årsakene, faglig svikt sjelden. Faglig svikt er stort sett alltid repetert og ofte i 

kombinasjon med manglende vilje til å endre praksis etter innspill tilsynsmyndighet. 

Gruppen i Sør-Trøndelag legeforening har syv medlemmer. Antall samtaler varierer fra 1-3 

per sak. Aktiviteten har vært økende over tid, med en kraftig vekst i 2020. Aktiviteten i 2019 

var påfallende lav som i noen grad bidrar. Det er overrepresentasjon av leger utenfor sykehus, 

og yngre leger benytter tilbudet mest. 

For Støttegruppa 

Anders Prestmo 

Oppdatert kontaktinformasjon om støtteordningen finner du her: 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-

medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/sor-

trondelag/ 

8.3. Trøndelag medisinske seniorforening (TMS) 

Styret bestod i 2020 av Margareta Johnsson (leder), Mette Haase Moen, Terje Thomassen og 

Torbjørn Fredriksen.  

Året 2020 har for Trøndelag medisinske seniorforening i høy grad vært preget av korona-

pandemien. 

MØTER 

Det ble avholdt to medlemsmøter. 

13. januar: 

Seniorrådgiver og tidl. rektor ved NTNU Gunnar Bovim: 

Hvorfor samler vi NTNU i Trondheim ved Gløshaugen? 

11. februar: 

Prof. em. Ann-Mari Brubakk: 

Nyfødtmedisin - hva har forandret seg fra 1986 til 2020 og hvordan har det gått med barna?  
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Resten av vårens planlagte møter måtte avlyses. Ikke heller har det vært mulig med møter i 

løpet av høsten. 

Årsmøtet 2020 ble derfor avviklet per mail i mai måned.  

 



 

 

 

 

SAK 6 - ÅRSBERETNING 2020 

Virksomhetens art og lokalisering 

Sør-Trøndelag legeforening (STLF) er en lokalforening under Den norske Legeforening. 

Legeforeningens lover § 1-3 pkt. 31. 

STLF er en fagforening og en fagpolitisk forening som er en egen juridisk enhet, men har 

samme formål som moderforeningen: 

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 

2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og 

økonomiske interesser. 

3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 

4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. 

5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk. 

6. å fremme tiltak for folkehelsen. 

For mer utførlig beskrivelse av aktiviteten vises til årsmeldingen 2020 

 

STLF har hovedbase i Trondheim.  

Forretningsadresse er: Schultz gate 2-4, 7013 Trondheim 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Medlemstallet har holdt seg jevnt og er på 2206 ved årsskiftet 2019/2020. 

Resultatregnskapet viser et overskudd på 383.071 kroner. Styret mener at informasjonen gitt 

her gir en rettvisende oversikt over STLF sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 

resultat.  

Utviklingsaktiviteter 

Foreningen arrangerer kurs og medlemsmøter, samt deltar i den helsepolitiske debatten 

gjennom sine medlemmer.  

Våre utviklingsaktiviteter er forankret i handlingsplanen for perioden 2019-21 og innebærer: 

Å ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging 

Å øke samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten 

Å utøve helsepolitisk synlighet og innflytelse  

Å bidra til å skape gode arbeidsforhold 

 

 



Fortsatt drift 

Styret i STLF mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2020 

er satt under denne forutsetning. 

Arbeidsmiljø 

STLF ansatte ny sekretær per 1. september 2017. Styret er av denne oppfatning at et internt 

arbeidsmiljø er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Ytre miljø 

Foreningen har høye ambisjoner om en mest mulig miljøvennlig drift. STLF sin virksomhet er 

en kontorarbeidsplass. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø med egne 

produksjonsmidler. STLF sitt arbeidsmiljø, energibruk, transport og avfall reguleres av 

kontorleieavtale med Realinvest AS. 

Likestilling 

STLF ansatte ny sekretær pr. 1. september 2017. Sekretæren er en kvinne. 

 

Trondheim 11. mai 2021 

Lindy Jarosch-von Schweder    Nina Hagen 

Leder        Nestleder 

sign.       sign. 



Sak 6 - Regnskap 2020

Sør-Trøndelag Legeforening

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020

Anskaffede midler

Tilskudd 740 000 694 819 750 000 775 782

Tilskudd reg. sekretariat 630 000 702 488 700 000 798 230

Årsmøtefastsatt kontingent 600 000 616 450 590 000 602 125

Netto finans 25 000 12 280 10 000 9 455

Kursinntekter 1 200 000 604 145 1 300 000 345 973

Husleie Nidarosfondet 29 920

Sum anskaffede midler 3 195 000 2 630 182 3 350 000 2 561 485

Forbrukte midler

Husleie totalt 52 000 72 841 52 000 85 484

Tilskudd/bidrag 70 000 28 644 60 000 20 656

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30 000 40 763 30 000 7 503

Administrative kostnader 80 000 15 835 40 000 30 376

Personalkostnader 500 000 583 880 600 000 589 250

Styrehonorar 450 000 402 585 460 000 457 249

Annen personalkostnad 80 000 25 813 40 000 0

Kurs/konferanser/møter 1 200 000 1 125 952 1 350 000 505 119

Praksiskompensasjon 300 000 127 769 350 000 78 453

Eksterne ytelser 70 000 110 883 60 000 86 132

Samhandlingskonferanse 100 000 40 000 0

Regionalt sekretariat 220 000 215 000 220 000 220 000

TMS 10 000 10 000 0

Til styrets disposisjon 100 000 100 000 98 192

Sum forbrukte midler 3 262 000 2 749 965 3 412 000 2 178 414

Resultat -67 000 -119 783 -62 000 383 071



 

 

 

Kommentarer til regnskap 2020 

Målet for Sør-Trøndelag legeforening (STLF) er å opprettholde høy aktivitet med allsidige 

arrangement gjennom året, slik at vi skal kunne treffes på en arena på tvers av de 

fagmedisinske aksene og hvor innholdet er både av faglig og sosial karakter.  

I årsmeldingen for 2020 kommer det fram at vi har gjennomført flere møtearrangement til 

tross pandemi-situasjonen vi har stått i og fortsatt står i.  

Inntektene til STLF var i 2020 på 2 561.485 kr, en reduksjon ift budsjett. Imidlertid er 

utgiftene forholdsmessig redusert og endte på 2 178.414 kr.  

Resultatet viser et overskudd på kr 383.071 mot et budsjettert beskjedent underskudd på  

kr 22.000.  

Regnskapet er som tidligere satt opp som et aktivitetsregnskap. Aktiviteter som oppfyller 

foreningens formål er bl.a. informasjonsarbeid, kommunikasjon, kurs og konferanser, 

tillitsvalgtarbeid og kollegialt støttearbeid.   

Det ble beskjedne underskudd både i 2017, 2018 og også i 2019, dette var vi ikke fornøyde 

med, men vi er heller ikke udelt positive over årets regnskap med positivt fortegn. Foreningen 

er solid med en egenkapital fra 2019 på omkring 2.4 mill, og fjorårets overskudd vil styrke 

denne. Det har ikke vært og er ikke noe mål i seg selv å øke egenkapitalen i Sør-Trøndelag 

Legeforening, men dagens nivå gir tilstrekkelig handlingsrom uavhengig av sentrale føringer. 

Regnskapet gjenspeiles spesielt i grad av møte- og kursaktivitet. Ny kurskomite har virkelig 

tatt utfordringene pandemien brakte, og flere vellykkede nettkurs er gjennomført og flere er 

planlagte fremover. Nedgangen i kursinntekter skyldes blant annet at vi ikke arrangerte 

hurtigrutekonferansen i tillegg til årsaker knyttet til pandemien. 

Når det gjelder utgiftene ser vi reflektert mindre møteaktivitet lokalt og sentralt ved at 

utgiftene ved slik deltakelse er betydelig redusert.  

Kursinntekter er viktig for å opprettholde allsidig aktivitet i foreningen. Vi ser for oss at 

allerede populære kurs kan gjentas med regelmessige mellomrom og dermed gi noe 

forutsigbart tilskudd til foreningen. Kurskomiteens leder ble en del av det sittende styret fra 

2019, noe vi har funnet svært fruktbart og vil anbefale dette videreført.  

Vi ser allerede nå at 2021 også blir et annerledes år og vi forventer et regnskap som ikke 

samsvarer med budsjett for inneværende år, men ser ikke behov for revidering da utsiktene er 

vanskelig å spå slik situasjonen er nå. Vi har valgt å legge oss på en mer nøktern linje 

sammenlignet med årene før pandemien, men likevel noe mer optimistiske enn i inneværende 

årsbudsjett med hensyn til kurs, lokal og sentral møteaktivitet. 

 

 



 

Øvrige utgifter er stabile og er knyttet i all hovedsak til personalkostnad og styrehonorar og er 

i henhold til budsjett. 

Forøvrig har vi en organisasjonssekretær (sammen med Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal 

legeforeninger), som gir oss større rom for å planlegge kurs og er vesentlig for å kunne 

opprettholde den høye aktiviteten vi etter hvert har opparbeidet for å skape en god 

samhandlings – og møtearena på tvers av fagspesialisering. 

 

På vegne av styret 

Nina Hagen 



ÅRSMØTE 2021 

SAK 7 – BUDSJETTSAKER 

a) Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2022:  

 

Tilleggskontingent for 2021 opprettholdes på 300 kroner. 

 

b) Styret innstiller på følgende budsjett for 2022 

 

  Budsjett 2020 Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Anskaffede midler        

Tilskudd 750000 775782 750000 750000 

Tilskudd reg. sekretariat 700000 798230 700000 750000 

Årsmøtefastsatt 
kontingent 590000 602125 590000 

 
600000 

Netto finans 10000 9455 10000 10000 

Kursinntekter 1300000 345973 700000 900000 

Husleie Nidarosfondet   29920   30000 

Sum anskaffede midler 3350000 2561485 2750000 3 040 000 

         

Forbrukte midler        

Husleie totalt 52000 85484 52000 85000 

Tilskudd/bidrag 60000 20656 30000 50000 

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 7503 30000 30000 

Administrative kostnader 40000 30376 40000 40000 

Personalkostnader 600000 589250 600000 600000 

Styrehonorar 460000 457249 460000 460000 

Annen personalkostnad 40000 0 40000 40000 

Kurs/konferanser/møter 1350000 505119 800000 1000000 

Praksiskompensasjon 350000 78453 300000 300000 

Eksterne ytelser 60000 86132 70000 70000 

Samhandlingskonferanse 40000 0 40000 40000 

Jubileumsår    120000 

Regionalt sekretariat 220000 220000 200000 220000 

TMS 10000 0 10000 10000 

Til styrets disposisjon 100000 98192 100000 100000 

Sum forbrukte midler 3412000 2178414 2772000 3 045 000 

         

Resultat -62000 383071 -22000 - 170000 

 

 



ÅRSMØTE 2021 

SAK 8 – VALG 

 

Valgkomitéens innstilling for perioden 1. september 2021 til 1. september 2023:  

Styret 

Leder    Lindy Jarosch-von Schweder   Gjenvalg 

Styremedlem   Nina Therese Hagen    Gjenvalg 

Styremedlem   Torkild Skaar     Gjenvalg 

 

1. vara    Frode Manstad-Hulaas   

2. vara    Johanna Westin 

 

Kurskomité 

Trine Utne Brede (leder) 

Henrik Richter Hammeren 

Christine Karlsen 

Anette Lundestad 

Miriam Gustafsson 

Komitéen kan supplere seg selv med minimum ett medlem 

 

 

Valgkomitéen har bestått av: 

Tone Dorthe Sletten (leder) 

Hanna Helgetun Krogh 

Trond Bondevik 



ÅRSMØTE 2021 

 

SAK 9 – SAKER TIL ÅRSMØTET 

• Kursledelse og honorar 

Det er innkommet en sak til årsmøtet om å øke satsen for honorering av kveldskurs på 4 

timer til samme som dagkurs på 8 timer. Saken fremlegges av innmelder på årsmøtet. 

• Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen. 

https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-pris-for-

fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/ 

https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
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