Årsmøte 2019
Sakspapirer
Torsdag 2. mai kl. 18:00
Britannia Hotell

Dagsorden
Styret innstiller på følgende dagsorden:
18:00-18:20

Aperitiff og mingling i vinbaren

18:20-18:30

Velkommen

18:30-19:00

Foredrag med lege Ole Petter Hjelle
Hans inspirerende foredrag gir konkrete og verdifulle råd om hvordan å bli en
bedre formidler. Han bruker funn fra nyere hjerneforskning til å vise og
forklare deg hvordan du kan fange lytterens oppmerksomhet og holde på den,
en egenskap som er høyaktuell i vår tid. Hva er vel budskapet verdt om ingen
lenger lytter?

19:00-20:00

Årsmøtesaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
Årsmelding 2018
Årsberetning 2018, regnskap 2018 og revisjon 2018
Budsjettsaker
a) Tilleggs-kontingent for 2019
b) Budsjett for 2020
8. Valg
a) Valg av styre
b) Valg av kurskomité
9. Saker til årsmøtet
a) Utdeling av Sør-Trøndelag legeforeningspris for fortjenestefullt
tillitsvalgtarbeid i foreningen
20:15–22:00 3-retters middag i Palmehaven og sosialt samvær

Konstituering
Styret innstiller på følgende dirigent:
Tone Dorthe Sletten
Styret innstiller på følgende referent:
Bente Grønnesby

Årsmøte 2019
Årsmelding 2018

Lindy Jarosch-von Schweder

Årsmelding 2018
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1. Styreleders kommentar
Det har igjen vært et aktivt år for Sør-Trøndelag legeforening. Vi ønsker å være en
lokalforening som skal bety noe for dere, en forening hvor vi kan samles, blir kjent, dele
kunnskap, lære av hverandre og utfordre hverandre. Vi er derfor glade over at legetreffene har vært godt besøkte både på Litteraturhuset og andre steder.
Som dere vil se av tematikken på møtene, har digitalisering vært sentralt for 2018. I en tid
med hardt arbeidspress og stramme budsjett, kan den teknologisk utviklingen hjelpe
ansatte i pasientbehandlingen, så lenge det ikke fører til «klikke-syken» og mer plunder og
heft! Gode løsninger som trådløs pasientovervåkning, medisinsk avstandsoppfølging og
oversikt over medisin-bivirkninger via applikasjoner, er viktige bidrag. Vi ser også økt
bruk av kunstig intelligens, som bruk av bilde-basert 3D-navigasjonsverktøyet til å
diagnostisere lungekreft. Det som kan skape problemer er muligheter for sabotasje, trusler
og manipulering, derav kan personvernet bli utfordret (GDPR). Det fikk vi høre om på
førjulsmøtet vi hadde i samråd med dataforeningen.
Kurskomiteen har gjort en fantastisk innsats også i 2018, men foreningen har ikke hatt like
god inntjening på kursvirksomhet som vi håpet på og er avhengige av. Dette er noe vi
arbeider med, enten gjennom å finne samarbeidspartnere eller øke antall deltakere. Både
styret og kurskomiteen tar gjerne imot forslag til kurs og møter som dere synes kan være
aktuelle. Vi planlegger f.eks. et kurs om pensjon til høsten etter innspill fra et av våre
medlemmer.
Jeg har også lyst å trekke fram noen trender som vises i regional utviklingsplan. Både i
den regionale utviklingsplanen til Helse Midt-Norge RHF (HMN) og utviklingsplanen til
St. Olavs Hospital HF pekes det på utfordringen med en kraftig økning av antall pasienter.
Bare ved St. Olavs hospital vil det være behov for 400 flere sykehussenger i 2035,
forutsatt videreføring av dagens helsetjeneste. Det innebærer at helsetjenesten, slik den er
organisert i dag, ikke er bærekraftig for å møte fremtidens utfordringer. Det er en økning i
antall henvisinger til akuttmottak og fastleger merker nok en større oppgaveoverføring
uten tydelig kunnskapsoverføring. Dette må vi søke å løse gjennom legeutvalg og
administrative utvalg. STLF er derfor svært glade for at St. Olavs hospital har lagt til rette
for et slikt samarbeid. Det gjør at vi sammen kan løse utfordringene, selv om det tar tid.
STLF har vært bekymret for rekruttering til fastlegetjenesten også pga. enormt
arbeidspress. Vi er glade for innsatsen til både «trønderopprøret» og legeforeningen
sentralt og håper på løsninger som styrker rekrutteringen og ikke minst å beholde de vi
har. Arbeidspresset er også høyt i sykehusene. For å stå i dette arbeidspresset, er det viktig
med god kultur, både for inkludering, kultur for læring, for tillitt og samhold. Sykehuset i
regionen har fått ny direktør og hun har allerede flagget betydning av samarbeid med
tillitsvalgte høyt. At direktør er så tydelig i sine utsagn lover godt.
En utfordring som er bekymringsfull er økningen i antall innlagte leger på Villa Sana.
Særlig unge kvinnelige LIS. STLF inviterte leder av Villa Sana til vårtreff i samarbeid
med Trondheim Kristelige Forening, og inntrykket er at vi fortsatt må styrke fokuset på
dette området. Støttekollegaordningen fikk også vist presentert seg der og vi oppfordrer
våre medlemmer til å ta kontakt med dem og evt. direkte med Villa Sana for hjelp dersom
vanskeligheter oppstår som dere trenger å dele med noen. Å dele tanker, få hjelp til å
sortere dem og kanskje derav få hjelp til å finne løsninger, er nyttig. Nå er det slik at
trenden også viser en økning i antall sykemeldte leger, men frekvensen har vært svært lav
tidligere, så kan hende legene er blitt bedre på å unngå sykenærvær (Overlegen 3/18)?
Men, sett i sammenheng med økningen i antall innlagte på Villa Sana er denne trenden
bekymringsfull. Er yrket blitt så tøft? Skyldes det manglende mestringsfølelse eller er det
lange arbeidsdager? Kanskje skyldes det utfordrende arbeidsmiljø? Eller er det generelt
stort arbeidspress, noe «ForBedrings-undersøkelsen» i sykehus også viser (travelt og

trivelig, Stolav.no).
Vi har også vært opptatt av å styrke tillitsvalgtopplæringen. STLF sitt bidrag er bl.a.
«Hurtigrutekonferansen» som arrangeres årlig mellom legeforeningen i Midt og NordNorge. Tillitsvalgtes rolle er viktig, ikke bare for å hjelpe ansatte i spørsmål om lønns- og
arbeidsforhold, men de er også brobyggere mellom ansatte og arbeidsgiver. De kan ofte
oppleve å stå i skvis mellom ulike interesser og jeg håper dere støtter de tillitsvalgte i
deres arbeid. Foreningen er opptatt av at tillitsvalgte skal få grunnleggende kunnskap om
«den norske modellen», om tariffavtaler og om utfordringer og muligheter i rollen. Vi
ønsker at tillitsvalgtes kunnskap skal kunne bidra til å spille lederne gode, til å spille
ansatte gode og at de gjennom sin erfaring og kunnskap senere kan fristes til å bli gode
ledere.
Sør-Trøndelag legeforening har laget en handlingsplan for styreperioden og vi synes vi
har klart å følge opp den på en god måte. Vi takker for følget for 2018 og ser frem til å
møtes i 2019. Takk for i år!
Hilsen Lindy Jarosch- von Schweder
Leder i Sør-Trøndelag legeforening
2. Medlemsstatistikk
Sør-Trøndelag legeforening var ved utgangen av året 2074 medlemmer. Tallet er jevnt
stigende, men varierer selvsagt pga. LIS utdanningen.
Antall medlemmer pr. 1. januar:
Årstall Ylf
LSA Of
AF
PSL Namf LVS SUM Kvinner Menn
2012
546
30
571
313
69
17
81
1627 699
928
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

3. Styre og utvalg
3.1.
Styret i Sør-Trøndelag legeforening
Navn
Verv/yrkesforening
Lindy Jarosch-von Schweder
Leder
Johanna A. Westin
Nestleder (årsmøtevalgt)
Torkild Skaar
Styremedlem (årsmøtevalgt)
Marit Seim Ekeland
Of
Guro-Marte Gulstad Mpote
Ylf
Eli Øvstedal
AF
Kari Risnes
LVS
Anders Prestmo
PSL
Helge Hatlevoll
LSA
Signe Lohmann-Lafrenz
NAMF
Kristina Albertsen
Nmf

Dato
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-30.09.18

Mathilde Hernholm
Peter Bräunlich
Liv Agnes Gravrok (permisjon)
Nina Hagen
Eva Hofsli
Lena Løfblad
Torstein Sakshaug
Torill Synnøve Nilsen
Mathilde Hernholm
Astrid Bøe Grøtteland
Marius Widerøe

Nmf
1. Vara (årsmøtevalgt)
2. Vara (årsmøtevalgt)
2. Vara (årsmøtevalgt)
Vara OF
Vara Ylf
Vara AF
Vara NAMF
Vara Nmf
Vara Nmf
Vara LVS

01.10.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18
01.01.18-30.09.18
01.10.18-31.12.18
01.01.18-31.12.18

3.2. Valgkomite
Valgkomitéen har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Tone Dorthe Sletten (leder)
Solveig Klæbu Reitan
Trond Bondevik
3.3. Kurskomite
Kurskomitéen har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Torstein Sakshaug (leder)
Peter Bräunlich
Roger Askim
Lasse Holanger
Isabell Haugrønning
3.4. Støttegruppe for leger i Sør-Trøndelag
Støttegruppa har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Mari Jordet Bruheim (leder)
Astrid M. Fagerli
Anders Prestmo
Bård Eirik Kulseng
Finn Marum Høivik
Hanna Moum
Christina Drewes
3.5. Foreningens organisasjonssekretær og adresse
Bente Grønnesby har vært organisasjonssekretær i 2018.
Adresse fra 1. januar til 1. februar 2018: MTFS, Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls
gate 11. Fra og med 1. februar 2018 er adressen Schultz gate 2-4, 7013 Trondheim.
4. Styrets arbeid
4.1. Styremøter
Det har vært gjennomført i alt 9 styremøter i 2018;

30/1-18, 27/2-18, 11/4-18, 7/5-18, 12/6-18, 14/9-18 (arbeidsmøte), 1/10-18, 7/11-18 og
10/12-18.
Våre møter avholdes i Trondheim. Vi har også hatt sommer og juleavslutning. Kurskomiteen
deltok på 1 styremøte i 2018. Vi har et utmerket samarbeid med kurskomiteen og ønsker å øke
kursporteføljen. Planen er å inkludere kurs til andre yrkesforeninger, samt ha flere tverr-legefaglige kurs, men det avhenger også av kurskomiteens kapasitet. Vi har et godt samarbeid om
publisering av kurs og fordeling av sekretærtjenester.
4.2. Deltakelse i møter
Ledersamling DNLF 17. og 18. januar 2018 ved leder Lindy Jarosch-von Schweder
Landsstyremøtet DNLF 28. mai- 31. mai ved leder Lindy Jarosch-von Schweder, nestleder
Johanna Westin, Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Marit Seim Ekeland (Of )og Eli Øvstedal
(Af).
Årsmøte i leger i vitenskapelige stillinger (LVS) 20. april 2018: Innlegg om medvirkning ved
leder Lindy Jarosch-von Schweder.
Årsmøte i TMS 3. mai 2018. Leder Lindy Jarosch-von Schweder deltok.
Regionutvalget Helse-Midt Norge - leder Lindy Jarosch-von Schweder for STLF, Eli
Øvstedal (AF/STLF), Kari Risnes (LVS/STLF), Kristina Albertsen (Nmf/STLF), Mathilde
Hernholm (Nmf/STLF), Bjørn Buan (LSA/STLF), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf/STLF).
Møtedatoer: 7/3-18, 14/6-18, 8/10-18 og 26/11-18.
Regional brukerkonferanse 13. og 14. november 2018. Leder Lindy Jarosch-von Schweder og
nestleder Johanna Westin bidro begge med innlegg hhv «utfordringer i barne- og
ungdomspsykiatri i Midt-Norge» og «fastlegeordningen».
4.3. Årsmøte 2018
Sør-Trøndelag legeforening inviterte til sommertreff og årsmøte onsdag 6. juni kl. 18.00 på
Jossa/Credo for alle våre medlemmer. Tema var «robotene kommer, det forplikter!» Ettersom
medisinsk teknologi stadig blir mer avansert og personlig helse-elektronikk i form av sensorer
og bruk av mobiltelefon er blitt mer vanlig, er det nødvendig at også leger er oppdaterte på
området. Vi fikk derfor svært dyktige forskere (overlege og amanuensis II Ellen Jaatun,
overlege Håkon Olav Leira ved St. Olavs hospital, og sjefsforsker ved SINTEF Thomas
Langø), til å gi en status på kunstig intelligens og dens samarbeid med legekunsten.
Årsmøtet ble godt omtalt i Tidsskriftet Den norske legeforening: Utgave 12, 21. august 2018.
4.4.

Medlemsmøter

4.4.1. Vintercafe 1. mars 2018
Sør-Trøndelag Legeforening inviterte til vintercafé på Litteraturhuset 1. mars 2018 med «den
gode historien» som tema. Her underholdt Hege Merakerås, en profesjonell forteller og kåsør.
Hun snakket varmt om ulike historier som vi omgir oss med. I etterkant hadde vi bokbad med
Kjetil Karlsen og Christer Mjåset. Møtet var svært godt besøkt med over 100 medlemmer
tilstede.
4.4.2. Vårmøte 19. april 2018
Sør-Trøndelag Legeforening inviterte til vårmøte "Når lege-livet blir vanskelig" med
foredragsholder Tron Svagård, leder for Villa Sana på Modum Bad den 19. april i
Rådhussalen på Biblioteket. Møtet ble arrangert i samarbeid med Trondheimsgruppa av
Norges Kristelige Legeforening. Kvelden ble svært godt besøk med over 100 påmeldte
medlemmer. Vi fikk et innblikk i legeforeningens arbeid for å fremme legers helse og om
kurstilbudet de har. Villa Sana er et tilbud for leger som trenger å snakke om utfordringer i
arbeidsliv, samliv eller fritid - eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og

sin livssituasjon. Vi fikk høre at leger synes å være grundige, ansvarsbevisste og
kunnskapssøkende, men samtidig kan vi vise tegn til at vi ikke opplever å gjøre nok, ikke får
tid til å slappe av og har vanskeligheter med å sette grenser. Dette kan bidra til jobbstress og
fare for utbrenthet. I den sammenheng kan Villa Sana tilby kurs, hvor man bl.a. kan lære om
mestringsstrategier. Målsettingen er å bidra til å styrke legers bevissthet om legerollen,
forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet.
Villa Sana har hatt en jevn økning i antall henvendelser de siste årene og de ser at flere yngre
leger søker seg inn. Det må tas på største alvor. Frykten for å ikke strekke til, for å gjøre feil,
sammen med betydelig arbeidspress, er noen av årsakene til denne økningen.
Vi håper vi som forening kan bidra til å styrke kunnskapen rundt legers helse og mulighetene
som finnes for å få hjelp.
Støttekollegaordningen er i vår region velfungerende og nesten alle var til stede ved vårmøtet.
Møtet ble også godt omtalt i Tidsskriftet Den norske legeforening: Utgave 10, 12. juni 2018.
4.4.3. Høstmøte 4. oktober 2018
Torsdag 4. oktober arrangerte Sør-Trøndelag legeforening åpent høstmøte på litteraturhuset i
Trondheim med tema: jakten på skjønnheten. Spørsmål som ble belyst var «hvor går grensene
for hva man gjør for å bli en stadig bedre utgave av seg selv?» og «hva er det med denne
fiksekulturen, sett i et samfunnsperspektiv?»
Det var en stor ære å få den italienske filmregissøren og fotografen Elena Rossini til å komme
til Litteraturhuset i Trondheim. Hun jobber bl.a. med å rette kvinner og jenters
oppmerksomhet mot forventningspress knyttet til skjønnhet. Hun har reist til jorden rundt for
å se hvordan jakten på skjønnheten driver stadig flere til å legge seg under kniven eller ta i
bruk andre metoder for å bli enda vakrere. Basert på hennes årelange arbeid laget hun
dokumentaren «The Illusionists». Den handler om globaliseringen av skjønnhetsidealer og
hvordan motebransje og reklameindustri systematisk jobber for å forsterke vår følelse av å
være mindre vellykket for dermed å få oss til å kjøpe mer («Happy people are bad
customers»). Hun formidler særlig at unge jenter kan sammenlikne seg med modeller, hvor
bildene er retusjert, skavanker er fjernet og sminken ligger tungt. Filmen har blitt omtalt i
anerkjente og store magasiner som Vogue Italia og New York Magazine. Etter filmen stilte
direktør for Kosmorama (internasjonal filmfestival i Trondheim) Silje Engeness Q&A hvor
mange av disse temaene ble utdypet ytterligere. Deretter hadde vi paneldebatt og det var et
stjernespekket lag som stilte, godt ledet av Aksel Faanes Persson, journalist i NRK. I panelet
satt toppblogger Kristin Gjelsvik, overlege og spesialist i plastikkirurgi ved St. Olavs hospital
og Aleris Kjersti Ausen, fastlege og forfatter av boken «kroppsklemma» Kari Løvendahl
Mogstad og psykologiprofessor og spesialist på evolusjonspsykologi ved NTNU Leif Edward
Ottesen Kennair.
Møtet ble også omtalt både på bloggen til Kristin Gjelsvik og i Adressa.
https://trd.by/aktuelt/2018/10/05/F%C3%A6lt-at-bloggere-skal-tjene-masse-p%C3%A5andres-usikkerhet-17643414.ece
https://www.adressa.no/meninger/kommentarer/2018/10/11/Misfornøyde-mennesker-er-debeste-kundene-17666989.ece?fbclid=IwAR1lQxYaGwzfuPdwXqdAAGpm87SB9VWANtM8EAKVsfuKQnvCDXlnGwLjyE
4.4.4. Førjulscafe 6. desember 2018
Vi inviterte 6. desember til et felles arrangement med Dataforeningen (eHelsefaggruppen,
avdeling Midt-Nord) med tittel: «Når doktoren blir sporet og pasienten hacket. En ønsket
utvikling? Personvern - til nytte eller besvær.» I tillegg hadde vi besøk av skuespiller Stian
Hovland Pedersen fra Trøndelag. Det ble servert gløgg og pepperkaker og god stemning på

Litteraturhuset. Her var det ca. 70 medlemmer som kom i en travel juletid. Kjekt å møtes
sånn!

4.5. Andre aktiviteter
4.5.1. Helsepolitisk konferanse i Kristiansund 16.-18. oktober 2018
I oktober ble tillitsvalgte i Midt-Norge og Nord-Norge invitert til helsepolitisk konferanse i
Kristiansund (egentlig Hurtigrutekonferansen, men båten var ikke ledig). Regionale planer,
pasientsikkerhet og HMS, når leger gjør feil, konflikthåndtering og digitalisering er noe av
temaene som ble presentert. På spontan varsel kom også engasjerte kunnskapsarbeidere fra
innovasjonssenteret i Kristiansund og presenterte ulike forskningsprosjekt.
4.5.2. Helsepolitisk seminar 3. desember 2018
For 11. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge (Sør-Trøndelag, NordTrøndelag og Møre og Romsdal legeforening) og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk
seminar på Scandic Hell, Stjørdal. Tema for seminaret var digitalisering og ble også omtalt på
Helse Midt-Norge sine nettsider 4.12.18 med tittelen: «Midt-Norge i frint på ultralyd og
kunstig intelligens». Link: https://helse-midt.no/nyheter/2018/-midt-norge-i-front-pa-ultralydog-kunstig-intelligens.
4.6. Nettsider og Facebook
Vi jobber stadig med å fornye oss og jobber med at våre nettsider skal være relevante og
informative. Nettsidene til lokalforeningen holdes jevnlig oppdatert og regelmessig legges alle
referater ut. På nettsidene blir også kurs i regi lokalforeningen annonsert.
Vi har laget en Facebook- gruppe for våre medlemmer, den er åpen. Vi ønsker etter hvert å
legge ut mer relevant informasjon til medlemmer og interesserte for lettere tilgjengelighet og
for å øke engasjement. Vi har 312 følgere. Lik oss gjerne! Jobber også med å få etablert en
lukket facebook-side, men vi har ikke helt klart å få til dette enda.
Styret og leder forsøker å sende relevant informasjon når det foreligger og vi ber
medlemmene oppdatere medlemsopplysningene sine på Legeforeningen.no ved endringer.
4.7. Søknader og MedHum
Tradisjon tro ga Sør-Trøndelag Legeforening støtte til MedHum. MedHum er
medisinstudentenes humanitæraksjon som er en av Norges største studentdrevne
innsamlingsaksjoner. Aksjonen arrangeres annethvert år i regi Norsk Medisinstudenforening,
en underorganisasjon av Den Norske Legeforening. For 2018 ga vi 10.000 kroner. 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 2018 ble 30000 kroner utbetalt. De som fikk tildelt midler var:
Årsseminar for Medisinernes seksualopplysning
Støttet med kr. 5.000,(MSO)
MedHum
Støttet med kr. 10.000,Frampeik
Støttet med kr. 5.000,Nmfs Pleimedhjelperkurs
Støttet med kr. 5.000,FTV-møte Ylf region Midt-Norge
Støttet med kr. 5.000,5. 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.
6. Handlingsprogram 2017-19
Styret har revidert i sitt arbeidsmøte i september handlingsplanen for to-årsperioden.
Fullstendig handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider og er vedlagt sakspapirer,
men vi gjengir hovedpunktene her:
- 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
7. Regnskap

Regnskapet er utarbeidet av Tore Eklo, Orion Regnskap.
Regnskapet finnes som eget vedlegg, se sak 6 i sakspapirene.
8. Årsmeldinger
8.1. Kurskomiteen
Aktivitet:
Det er avholdt 3 emnekurs for spesialiteten allmennmedisin:
• Akuttmedisinkurs; 36 deltagere
• Geriatriforum; 41 deltagere
• Gynekologi; 37 deltagere
Kurskomiteen har også godkjent 2 møteserier (FALP og lokal møteserie på Fosen) samt
besvart/assistert kursarrangører for mindre kurs.
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. Gruppen i SørTrøndelag legeforening har syv medlemmer. Antall samtaler varierer fra 1-3 per sak. Fem av
medlemmene var med på års-samlingen for landets støttekolleger på Soria Moria i januar
2018, der hovedfokus var feil og legers håndtering av egne og andres feil samt informasjon
om hvordan tilsynsmyndighet arbeider og reaksjonsformer ved ulike overtramp. Tanken er at
denne kunnskapen i større grad skal hjelpe støttekolleger i forhold til rådgiving og støtte til
kolleger i krise, for eksempel ved mottak av en klage. Det er noen hundre tilsynssaker som
kan karakteriseres som alvorlige hvert år, og ca 50 ender med tap autorisasjon. Rus, psykisk
sykdom og «grenseoverskridende adferd« er de vanligste årsakene, faglig svikt sjelden og

stort sett alltid repetert evt. i kombinasjon med manglende vilje til å endre praksis etter
innspill tilsynsmyndighet.
Oppdatert kontaktinformasjon om støtteordningen finnes på Legeforeningens Hjemmeside
(Legeforeningen.no —søk på Kollegastøtte og Sør-Trøndelag legeforening). Den har også
vært omtalt i Tidsskriftet for Dnlf nr.4.2016 der støttelegers syn på ordningen presenteres.
Ordningen finnes også i andre land og den norske ordningen ble presentert i en artikkel i
Social Science and Medicine nr.162 (2016).
8.3. Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)
TMS er en aktiv forening som har medlemsmøter 1 gang pr. mnd. med foredrag på hvert
møte.
Tema som har blitt tatt opp i 2018:
11. januar:
Prof. Eszter Vanky: PCO
06. februar:
Dr. med. Helge Haarstad: Spesialistutdanning av leger.
08. mars:
Dr. Arnt-Ole Tvenning: Øyekirurgi - en mikrokirurgisk odyssé.
05. april:
Prof. Eivind Witsø: Infiserte leddproteser.
03. mai:
Overlege Svein Arne Nordbø: Pass deg for grisen
Årsmøte
06. september:
Overlege Lindy Jarosch–von Schweder: Elektrokonvulsiv terapi.
09. oktober:
Prof. em. Olav A. Haugen: Lepra – en glemt landeplage.
01. november:
06. desember:
Fremmøte:

Dr. Ingard Løge: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
Prof. Arild Faxvaag: Er legene klare for en ny digital hverdag?
Fra 35 til 60 med et gjennomsnitt på 47 per møte.

Styret bestod i 2018 av Terje Thomassen (leder), og Margareta Johnsson, Torbjørn Fredriksen
og Svein Anda. Styret har hatt flere møter gjennom året for å planlegge program og
aktiviteter. Hittil har det ikke bydd på store vanskeligheter å få foredragsholdere til møtene.

Sak 6: ÅRSBERETNING 2018
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 2018.
STLF har hovedbase i Trondheim.
Forretningsadresse frem til 1. februar 2018 var: Håkon Jarlsgate 11, 7489 Trondheim.
Adresse etter 1. februar 2018 er: Schultz gate 2-4, 7013 Trondheim
Redegjørelse for årsregnskapet
Medlemstallet har holdt seg jevnt og er på 2074 ved årsskiftet 2017/2018.
Resultatregnskapet viser et underskudd på -57 070 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 2017-19 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 2017
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 7. mai 2018
Lindy Jarosch-von Schweder
Leder

Johanna Westin
Nestleder

Regnskap 2018
Regnskapet er utarbeidet av Tore Eklo, Orion Regnskap.

Anskaffede midler
Tilskudd
Tilskudd reg. sekretariat
Årsmøtefastsatt kontingent
Netto finans
Kursinntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Husleie
Tilskudd/bidrag
Reise/diett/bilgodtgjørelse
Administrative kostnader
Personalkostnader
Styrehonorar
Annen personalkostnad
Kurs/konferanser/møter
Praksiskompensasjon
Eksterne ytelser
Samhandlingskonferanse
Jubileumsarrangement
Regionalt sekretariat
TMS
Til styrets disposisjon
Sum forbrukte midler
Resultat

Regnskap
2016

Budsjett
2017

Regnskap pr Budsjett 2018
31.12.17

Regnskap pr Budsjett 2020
31.12.18

709710
649800
571550
16828
1241156
3189044

727000
630000
578000
25000
1200000
3160000

727449
610000
586050
17166
752078
2692743

730000
630000
590000
25000
1200000
3175000

808088
689897
579200
9265
1390145
3476595

750000
700000
590000
10000
1300000
3350000

51821
58000
26260
54777
542219
379971
23720
1189574
170481
76574

52000
75000
25000
75000
500000
390000
80000
1200000
350000
70000

19388
25000
32949
104385
401845
430014
31378
1205706
101679
72480

52000
75000
25000
75000
540000
390000
50000
1200000
350000
70000

51271
66671
33527
31924
576663
420057
16326
1703139
404758
60681

209600
10000

200000
210000
10000
100000

180295
219591
0
0

0
210000
10000
100000

0
215000
0
0

52000
60000
30000
40000
600000
460000
40000
1350000
350000
60000
40000
0
220000
10000
100000

2792998

3337000

2824710

3147000

3580017

3412000

396046

-177000

-131967

28000

-103422

-62000

Kommentar regnskap 2018
Målet for Sør-Trøndelag legeforening er å opprettholde høy aktivitet med allsidige
arrangement gjennom året, slik at vi skal kunne treffes på en samlet arena og hvor innholdet
er både av faglig og sosial karakter.
I årsmeldingen for 2018 kommer det fram at vi har arrangert ulike arrangement og kurs
gjennom foreningen og de har vært godt besøkt. Utviklingen er gledelig da vi tenker at samlet
sosial arena for foreningens medlemmer er viktig. Med høyere deltagelse, øker også utgiftene.
Inntektene til STLF var i 2018 på 3 476.596 kr og er en økning ift budsjett. Imidlertid har
utgiftene også økt med 3 580.017 kr. Det er gledelig at praksiskompensasjon har økt, hvilket
betyr at flere selvstendig næringsdrivende har deltatt på både fag og tillitsvalgtkurs.
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.
Resultatet viser et underskudd på kr 103.422. Til tross for beskjedne underskudd både i 2017
og 2018, er foreningen fortsatt meget solid med en egenkapital på vel 2,4 mill. Sum
bankinnskudd og kortsiktige fordringer utgjorde 2,843 mill. pr 31.12.18 mens kortsiktig gjeld
på samme tidspunkt var på 410.000. Som kortsiktig gjeld regnes skyldig skattetrekk,
arbeidsgiveravgift, feriepenger etc. Underskuddet skyldes bl.a. økte utgifter til kurs og dette
må ses i sammenheng med samlet økt aktivitet i foreningen. Angående kurs ser vi at
ettermiddags-kurs, godkjent som emnekurs, trekker mange deltagere og gir inntekter, men
kurs som er kostnadsdrivende med hensyn til utstyr og personal, kan gå i minus. Det må styret
og kurskomite ta hensyn til i det aktivitetsplan for året planlegges. Kursinntekter er viktig for
å opprettholde allsidig aktivitet i foreningen. Vi ser for oss at populære kurs kan gjentas med
regelmessige mellomrom og dermed gi noe forutsigbart tilskudd til foreningen. Vi ser også for
oss at kurskomiteens leder blir møtende deltaker i styret, noe vi har tatt høyde for i budsjett
2020.
Beløpene for styrehonorar og praksiskompensasjon for tillitsvalgte er i hht budsjett, årsaken
til merforbruket her er at arbeidsgiveravgift nå følger utgiftsposten. Tidligere inngikk all
arbeidsgiveravgift i en felles utgiftskonto.
For øvrig har vi en organisasjonssekretær (sammen med Nord-Trøndelag og Møre og
Romsdal legeforening), som gir oss større rom for å planlegge kurs og er vesentlig for å øke
aktiviteten.
Ellers er det å bemerke at 100.000 kr i kostnad fra Hurtigrutekonferansen 2017
ble med på årets regnskap.
De fleste poster er stabile og det er små svingninger. De som er av størst betydning er inntekt i
form av overføringer/tilskudd fra foreningen sentralt sett opp mot de utgifter vi får ved
aktivitet gjennom året.

ÅRSMØTE 2019
Sak 7: Budsjettsaker
Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2019:
Tilleggskontingent for 2019 opprettholdes på 300 kroner.
Budsjett for 2020:

Anskaffede midler
Tilskudd
Tilskudd reg. sekretariat
Årsmøtefastsatt kontingent
Netto finans
Kursinntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Husleie
Tilskudd/bidrag
Reise/diett/bilgodtgjørelse
Administrative kostnader
Personalkostnader
Styrehonorar
Annen personalkostnad
Kurs/konferanser/møter
Praksiskompensasjon
Eksterne ytelser
Samhandlingskonferanse
Jubileumsarrangement
Regionalt sekretariat
TMS
Til styrets disposisjon
Sum forbrukte midler
Resultat

Regnskap
2016

Budsjett
2017

709710
649800
571550
16828
1241156
3189044

727000
630000
578000
25000
1200000
3160000

727449
610000
586050
17166
752078
2692743

730000
630000
590000
25000
1200000
3175000

808088
689897
579200
9265
1390145
3476595

750000
700000
590000
10000
1300000
3350000

51821
58000
26260
54777
542219
379971
23720
1189574
170481
76574

52000
75000
25000
75000
500000
390000
80000
1200000
350000
70000

19388
25000
32949
104385
401845
430014
31378
1205706
101679
72480

52000
75000
25000
75000
540000
390000
50000
1200000
350000
70000

51271
66671
33527
31924
576663
420057
16326
1703139
404758
60681

2792998

200000
210000
10000
100000
3337000

180295
219591
0
0
2824710

0
210000
10000
100000
3147000

0
215000
0
0
3580017

52000
60000
30000
40000
600000
460000
40000
1350000
350000
60000
40000
0
220000
10000
100000
3412000

396046

-177000

-131967

28000

-103422

-62000

209600
10000

Regnskap pr Budsjett 2018
31.12.17

Regnskap pr Budsjett 2020
31.12.18

ÅRSMØTE 2019
SAK 8: Valg
Valgkomitéens innstilling for perioden 1. september 2019 til 1. september 2021:

Styret
Leder
Styremedlem
Styremedlem

Lindy Jarosch-von Schweder
Torkild Skaar
Nina Therese Hagen

1. vara
2. vara

Marit Morken
Johanna Westin

Kurskomité
Leder:
Finn Marum Høivik
Medlemmer:
Marit Morken
Trine Utne Brede
Harald Sundby
Anette Lundestad
Miriam Gustavsson
Valgkomitéen har bestått av:
Tone Dorthe Sletten (leder)
Solveig Klæbo Reitan
Trond Bondevik

ÅRSMØTE 2019
SAK 9: Saker til årsmøtet
•

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

