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1. Styreleders kommentar 

Kjære medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening! 

Vi er godt inn i 2020, et år som i stor grad har vært preget av Korona og de utfordringer det har 

medført både for pasienter, ansatte og mange av våre medlemmer. Derfor er det litt rart å snakke 

om året 2019. Men, det er greit å ta et tilbakeblikk for å se hva vi trenger å arbeide med videre.  

2019 har igjen vært et aktivt år for vår forening. Nytt styre tok over 1. september sammen med en 

splitter ny kurskomite. Ettersom ny kurskomite måtte sette seg inn i rollen, er antall kurs og derav 

inntekter blitt betydelig redusert. Kurskomiteen har imidlertid mange planer, så det lover godt for 

fremtiden. Korona satte imidlertid en stopper for noen av planene, men kurskomiteen arbeider nå 

for fullt med å etablere digitale kurs.  

Som forening øker vi i antall medlemmer og det er svært gledelig. I vårt opptaksområde er det nå 

flere kvinnelige leger enn menn. Dette gjenspeiler utviklingen på medisinstudiet der ca. 70% av 

medisinstudentene er kvinner.  

Styret har for perioden valgt å videreutvikle den tidligere handlingsplanen og mange av 

utfordringene som våre medlemmer møter er fortsatt gjeldende. Fastlegene må fortsatt arbeide for 

rekruttering og samhandling og det er viktig å fram-snakke fastleger og deres arbeid. Det vil kunne 

medføre at både studenter og leger i spesialisering har tro på en fremtid innen allmennlege-

spesialiteten! Betydningen av å ha flere valgmuligheter som lege er stor, det være fastlegekontor 

eller sykehus, men også muligheten å starte sin egen avtalepraksis. Nå ser vi derimot en økende 

rekrutteringssvikt til avtalepraksis, men også manglende tydelig satsning fra det regionale 

helseforetaket når det gjelder å øke antall hjemler. Dette er noe lokalforeningen følger opp og 

arbeider aktivt for. Et annet område som vi i lokalforeningen har satt fokus på er å øke 

kommuneoverlegenes stillinger. Dette har i grunn løst seg selv under korona, da samfunnsmedisin og 

kommuneleger har fått stor betydning. Vi har stor tro på at kommuneoverlegens rolle i fremtiden 

både styrkes og videreutvikles. STLF er i gang med en undersøkelse om kommunelegenes stillinger. 

For sykehusleger er det også travle dager og presset på produksjon er stort. Å sette av tid til 

fagutvikling og kompetanseheving er vanskelig selv om det er oppsatt i tjenesteplan. Like vanskelig er 

å få tid til forskning. STLF er opptatt av økt forskning på tvers og derfor har vi arrangert et 

forskningskurs for alle våre medlemmer. Det var meget vellykket. Dette kurset ble også omtalt i 

tidsskriftet «Overlegen». Kurset var gratis og både fastleger, avtalespesialister og sykehusleger 

deltok. Vi tenker å arrangere det på nytt, men da må vi enten finne samarbeidspartnere eller ha en 

kursavgift, fordi kurs-arrangement er kostbart.  

Sør-Trøndelag legeforening har ellers satt fokus på legers arbeidsmiljø. Her har vi hatt god hjelp av 

spesialister i arbeidsmedisin. Det er klart behov for å en mer helhetlig tankegang innen 

arbeidsmedisin, både med hensyn til sammenhengen mellom eksponering i arbeidslivet og utredning 

av mulige arbeidsrelaterte sykdommer.  

Vi i styret i STLF håper dere synes at 2019 har vært et innholdsrikt år med interessante helsepolitiske 

tema som vi leger kan ha nytte av i hverdagen vår.  Vi har arrangert samhandlingskonferanse, 
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helsepolitiske seminar, hatt møte om pensjon og kveldsmøter på Litteraturhuset. Vi vil takke dere 

alle for at dere stiller opp og deltar, at dere kommer med ønsker om tema. Vi i styret har stor tro på 

lokalforeningens arbeid. De er et viktig bindeledd mellom oss leger og et viktig sted for å bli kjent på 

tvers.  

Vi vil særlig takke alle tillitsvalgte for deres innsats. Tillitsvalgtarbeid er også legeforeningens 

satsningsområde fremover og noe vi ønsker å bidra med. Dette skal vi kommer mer tilbake til i neste 

år. Takk også til vår organisasjonssekretær Bente for hennes gode innsats i 2019.  

Vi håper vi sees mer til neste år enn det har vært i år. 

2. Medlemsstatistikk 

Sør-Trøndelag legeforening var ved utgangen av året 2183 medlemmer.  Tallet er jevnt 

stigende, men varierer selvsagt pga. LIS utdanningen.  

Antall medlemmer pr. 1. januar ÅR: 

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 

2019 732 42 788 420 77 27 97 2183 1110 1073 

3. Styre og utvalg 

3.1.  Styret i Sør-Trøndelag legeforening 

Navn Verv/yrkesforening Dato 

Lindy Jarosch-von Schweder Leder 01.01.19-31.12.19 

Johanna A. Westin Nestleder (årsmøtevalgt) 01.01.19-31.08.19 

Nina Therese Hagen Nestleder (årsmøtevalgt) 01.09.19-31.12.19 

Torkild Skaar Styremedlem (årsmøtevalgt) 01.01.19-31.12.19 

Marit Seim Ekeland Of 01.01.19-31.08.19 

Vivi Bakkeheim Of 01.09.19-31.12.19 

Guro-Marte Gulstad Mpote Ylf 01.01.19-31.08.19 

Tobias Solli Iveland Ylf 01.09.19-31.12.19 

Eli Øvstedal AF 01.01.19-31.10.19 

Finn Marum Høivik AF 01.11.19-31.12.19 

Kari Risnes LVS 01.01.19-31.08.19 

Marius Widerøe LVS 01.09.19-31.12.19 

Anders Prestmo PSL 01.01.19-31.12.19 

Helge Hatlevoll LSA 01.01.19-31.12.19 

Signe Lohmann-Lafrenz Namf 01.01.19-31.08.19 

Hilde Myren Namf 01.09.19-31.12.19 
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Mathilde Hernholm Nmf 01.01.19-30.09.19 

Sofia Ruiz Nmf 01.10.19-31.12.19 

Peter Bräunlich 1. Vara (årsmøtevalgt) 01.01.19-31.08.19 

Johanna Westin 1. Vara (årsmøtevalgt) 01.09.19-31.12.19 

Nina Hagen 2. Vara (årsmøtevalgt) 01.01.19-31.08.19 

Marit Helen Morken 2. Vara (årsmøtevalgt) 01.09.19-31.12.19 

Eva Hofsli Vara Of 01.01.19-31.08.19 

Marit Seim Ekeland Vara Of 01.09.19-31.12.19 

Lena Løfblad Vara Ylf 01.01.19-31.08.19 

Runa Unsgård Vara Ylf 01.09.19-31.12.19 

Torstein Sakshaug Vara AF 01.01.19-31.12.19 

Torill Synnøve Nilsen Vara Namf 01.01.19-31.08.19 

Signe Lohmann-Lafrenz Vara Namf 01.09.19-31.12.19 

Astrid Bøe Grøtteland Vara Nmf 01.01.19-30.09.19 

Karen Jøsendal Vara Nmf 01.10.19-31.12.19 

Bjørn Buan Vara LSA 01.01.19-31.12.19 

Kari Risnes Vara LVS 01.09.19-31.12.19 

 

3.2. Valgkomite 

Valgkomitéen har i 2019 bestått av følgende medlemmer:  

Tone Dorthe Sletten (leder) 

Solveig Klæbu Reitan 

Trond Bondevik 

3.3. Kurskomite 

Kurskomitéen 01.01.19-31.08.19: 

Torstein Sakshaug (leder) 

Peter Bräunlich 

Roger Askim 

Lasse Holanger 

Isabell Haugrønning 

 

Kurskomitéen 01.09.19-31.12.19: 

Trine Utne Brede (leder) 

Harald Sundby 

Anette Lundestad 

Miriam Gustafsson 

Marit Morken (01.09.19-30.11.19) 

Finn Marum Høivik (01.09.19-30.10.19, innvalgt i styret for AF fra 01.11.19) 

3.4. Støttegruppe for leger i Sør-Trøndelag 

Støttegruppa har i 2019 bestått av følgende medlemmer: 

Mari Jordet Bruheim (leder) 

Astrid M. Fagerli 

Anders Prestmo 
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Bård Eirik Kulseng 

Finn Marum Høivik 

Hanna Moum 

Christina Drewes 

3.5. Foreningens organisasjonssekretær og adresse 

Bente Grønnesby har vært organisasjonssekretær i 2019. 

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

4. Styrets arbeid 

4.1. Styremøter 

Det har vært gjennomført i alt 8 styremøter i 2019;  

29/1-19, 26/2-19, 27/3-19, 29/4-19, 12/6-19, 18/9-19 (arbeidsmøte), 22/10-19, og 25/11-19. 

Våre møter avholdes i Trondheim. Fra og med 1. september 2019 ble kurskomitéens leder 

med i styret i STLF. Kurskomiteen leder er observatør og har ikke stemmerett. Vi har et godt 

samarbeid med kurskomiteen og nå som kurskomiteens leder deltar i styremøtene, har vi et 

mål om å øke kursporteføljen for styreperioden. Planen er å inkludere kurs til andre 

yrkesforeninger, samt ha flere tverr-lege-faglige 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 15. og 16. januar 2019 ved leder Lindy Jarosch-von Schweder 

Landsstyremøtet DNLF 3. juni - 6. juni 2019 ved leder Lindy Jarosch-von Schweder, 

nestleder Johanna Westin (årsmøtevalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Marit Seim 

Ekeland (Of) og Eli Øvstedal (AF). 

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

Øvstedal/Finn Marum Høivik (AF/STLF), Kari Risnes/Marius Widerøe (LVS/STLF), Anders 

Prestmo (PSL/STLF), Mathilde Hernholm (Nmf/STLF), Sofia Ruiz (Nmf/STLF), Bjørn Buan 

(LSA/STLF), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf/STLF). Møtedatoer: 11/3-19, 27/5-19 og 

16/09-19. 

 

4.3. Årsmøte 2019 

Sør-Trøndelag legeforening inviterte til vårtreff og årsmøte onsdag 2. mai kl. 18.00 på 

Britannia Hotell for alle våre medlemmer. Med 250 feststemte deltakere ble det en flott aften i 

et nyåpnet hotell. 

Kvelden startet med et inspirerende foredrag av lege og forsker Ole Petter Hjelle om 

formidlingskunst. Han trollbandt publikum med vitenskap kombinert med humor. Dette var 

virkelig fornøyelig og lærerikt. 

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

Dyrkorn og Ketil A.H. Karlsen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
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tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018. 

Trønderopprøret fikk også en oppmerksomhet for deres innsats for fastlegetjenesten. 

                              
Prisvinner Kjetil Karlsen, med leder i STLF    Prisvinner Roar Dyrkorn 

Lindy Jarosch-von Schweder og valgkomitéens   Foto: Johanna Westin 

leder Tone Dorthe Sletten i bakgrunnen.     

Foto: Johanna Westin 

 

 
Trønderopprøret her representert ved Hanna Helgetun Krogh og Tone Dorthe Sletten 

Foto: Johanna Westin 

 

Vi takker for deres innsats! 

Oppsummering av årsmøte finner du her:  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/arsmote-med-

utdeling-av-tillitsvalgtpris/ 

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/aktuelt/2019/arsmote-med-utdeling-av-tillitsvalgtpris/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/arsmote-med-utdeling-av-tillitsvalgtpris/
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4.4. Medlemsmøter 

4.4.1. Vintercafe 17. mars 2019 

Det var stemningsfullt på Litteraturhuset i Trondheim da Sør-Trøndelag legeforening inviterte 

til vintercafé den 17. mars 2019. Tema var «Primadonnaledelse» og Helle Hein tok turen fra 

Danmark for å snakke om de 4 arketypene hvor primadonnaene er en av dem.  Hun la fram 

årelang vitenskapelig forskning på en humoristisk måte som fikk oss til å le godt og lenge. 

Møtet var svært godt besøkt med over 70 medlemmer tilstede. 

Mer informasjon om hennes arbeid finner du her: https://hellehein.dk/En guide for arketype-

bestemmelse finner dere her: https://hellehein.dk/wp-

content/uploads/2017/05/GUIDE_TIL_ARKETYPEBESTEMMELSE.pdf 

 

4.4.2. Kveldstreff om pensjon 5. november 2019 

Kom og ta grep om din pensjon – har du råd til å la være?  

Denne oppfordringen ble tatt av ca. 250 medlemmer da Sør-Trøndelag legeforening inviterte 

til tapas og kveldstreff om pensjon 5. november 2019. 

Fra ferske LIS til kolleger med gråstenk i håret, rikt representert var både de offentlig ansatte 

og privat praktiserende leger. 

Sør-Trøndelag legeforening i samarbeid med våre avtalepartnere gjennom Akademikerne, 

Danske Bank og Storebrand sørget for et godt faglig innhold tilpasset alle våre medlemmer 

hvor også SOP og KLP stilte velvillig opp.  

Oppsummering av kvelden finner du her: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/vel-overstatt-

medlemsmote-om-pensjon/ 

 

4.5. Andre aktiviteter 

4.5.1. Samhandlingskonferanse 5. april 2019 

Sør- og Nord-Trøndelag legeforening arrangerte samhandlingskonferanse på St. Olavs 

hospital den 5. april 2019 med tema: Samhandling i digitaliseringens tid? – problemer, - 

utfordringer, muligheter og suksesshistorier. Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og 

erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp? 

Det ble en meget vellykket konferanse som var fulltegnet!  

Mer om konferansen finner dere her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-

trondelag/aktuelt/2019/vel-overstatt-samhandlingskonferanse/ 

4.5.2. Helsepolitisk debatt 20. august 2019 

Sør-Trøndelag Legeforening arrangerte tirsdag 20. august helsepolitisk debatt på 

Litteraturhuset Sellanraa, med temaet «Min helse, hvem sitt ansvar?». Med toppet politikerlag 

i panelet, og en ordfrisk Magne Nylenna som ordstyrer, var det duket for en interessant kveld. 

I tillegg til Ap’s Rita Ottervik og Høyres Ingrid Skjøtskift, stilte Erling Moe (V), Mona 

Berger (SV), Ragna Vorkinnslien (RV), Ola Lund Renolen (MDG), Ingrid Marie Hildrum 

(KrF), Marte Løvik (Sp) og Tore Kristiansen (Frp). 

https://hellehein.dk/En%20guide%20for%20arketype-bestemmelse%20finner%20dere%20her:%20https:/hellehein.dk/wp-content/uploads/2017/05/GUIDE_TIL_ARKETYPEBESTEMMELSE.pdf
https://hellehein.dk/En%20guide%20for%20arketype-bestemmelse%20finner%20dere%20her:%20https:/hellehein.dk/wp-content/uploads/2017/05/GUIDE_TIL_ARKETYPEBESTEMMELSE.pdf
https://hellehein.dk/En%20guide%20for%20arketype-bestemmelse%20finner%20dere%20her:%20https:/hellehein.dk/wp-content/uploads/2017/05/GUIDE_TIL_ARKETYPEBESTEMMELSE.pdf
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/vel-overstatt-medlemsmote-om-pensjon/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/vel-overstatt-medlemsmote-om-pensjon/
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Dere kan lese mer fra kvelden her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-

trondelag/aktuelt/2019/godt-valg-og-oppsummering-av-helsepolitisk-debatt/ 

4.5.3. Helsepolitisk seminar 6. desember 2019 

For 12. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge (Sør-Trøndelag, Nord-

Trøndelag og Møre og Romsdal legeforening) og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk 

seminar på Scandic Hell, Stjørdal. Både Trøndelag og Møre og Romsdal fylke var godt 

representert ved tillitsvalgte, ansatte og ledere i sykehus, private aktører og fastleger! 

Tema for seminaret var Helseplattformen, beredskap og katastrofer samt 

innovasjon/forskning.  

Program og oppsummering finner dere her: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/helsepolitisk-

seminar-i-midt-norge-6.-desember-2019/ 

4.6. 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 421 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 på Legeforeningen.no ved endringer.  

4.7. Søknader og MedHum 

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

humanitæraksjon. De 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 2019 ble 35000 kroner utbetalt. De som fikk tildelt midler var: 

Oslo Healthcare Leadership Summit, dekket 

deltageravgift samt reisekostnader for 3 deltagere fra 

Nmf for å delta på seminaret 

Støttet med kr. 15.000,- 

MedHum Støttet med kr. 10.000,- 

ÅrsSem 2019 Støttet med kr. 5.000,- 

Nmfs Pleimedhjelperkurs 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. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/helsepolitisk-seminar-i-midt-norge-6.-desember-2019/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2019/helsepolitisk-seminar-i-midt-norge-6.-desember-2019/
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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/sor-trondelag-legeforenings-handlingsplan-for-2019-2021/  

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 

7. Regnskap 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Anskaffede midler         

Tilskudd 740000 1289554 750000 750000 

Tilskudd reg. sekretariat 630000 598034 700000 700000 

Årsmøtefastsatt kontingent 600000 58575 590000 590000 

Netto finans 25000 19280 10000 10000 

Kursinntekter 1200000 604145 1300000 700000 

Sum anskaffede midler 3195000 2596588 3350000 2750000 

         
         
Forbrukte midler         

Husleie 52000 72841 52000 52000 

Tilskudd/bidrag 70000 28644 60000 30000 

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 40763 30000 30000 

Administrative kostnader 80000 23640 40000 40000 

Personalkostnader 500000 583880 600000 600000 

Styrehonorar 450000 402585 460000 460000 

Annen personalkostnad 80000 25813 40000 40000 

Kurs/konferanser/møter 1200000 1142952 1350000 800000 

Praksiskompensasjon 300000 127769 350000 300000 

Eksterne ytelser 70000 110883 60000 70000 

Samhandlingskonferanse 100000   40000 40000 

Regionalt sekretariat 220000 110546 220000 200000 

TMS 10000   10000 10000 

Til styrets disposisjon 100000   100000 100000 

Sum forbrukte midler 3262000 2670316 3412000 2772000 

          

Resultat -67000 -100728 -62000 -22000 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/sor-trondelag-legeforenings-handlingsplan-for-2019-2021/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/sor-trondelag-legeforenings-handlingsprogram/sor-trondelag-legeforenings-handlingsplan-for-2019-2021/
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8. Årsmeldinger 

8.1. Kurskomitéen 

Det er avholdt 2 emnekurs for spesialiteten allmennmedisin: 

• Geriatriforum; 52 deltagere 

• Årsmøtekurs i hjertesykdommer; 16 deltagere 

 

I tillegg er det arrangert et forskerkurs for alle leger i STLF. Dette kurset hadde 12 deltagere.  

Kurset ble omtalt i tidsskriftet Overlegen (side 39): 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/b601e43a4b534ce0a3b60a222232a347/overlege

n-nr.-2-2019.pdf  
 

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

per sak. Det er noen hundre tilsynssaker som kan karakteriseres som alvorlige hvert år, og ca. 

50 ender med tapt 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 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) 

TMS er en aktiv forening som har medlemsmøter 1 gang pr. mnd. med foredrag på hvert 

møte. 

Tema på foredrag i 2019: 

• 14. januar: Overlege i nevrokirurgi Øystein Petter Nygaard: Lumbal spinal stenose hos 

eldre – behandlingsalternativer og resultater   

• 25. februar: Idrettsoverlege Petter Olberg: Sykdomspanorama hos vinteridrettsutøvere 

• 25. mars: Professor og overlege i endokrinologi Unni Syversen: Osteoporose. 

Forekomst, risikofaktorer og behandling 

• 06. mai: Professor dr.med. Asta Hårberg: Moderne hjerneforskning med MR  

• 02. september: Spesialist i arbeidsmedisin Bjørn Hilt: Kjernefysiske reaksjoner, 

nyttige eller katastrofale – om kjernekraftulykker og atombomber 

• 07. oktober: Professor Helge L. Waldum: Klinisk medisin basert på endokrinologi og 

fysologi 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/b601e43a4b534ce0a3b60a222232a347/overlegen-nr.-2-2019.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/b601e43a4b534ce0a3b60a222232a347/overlegen-nr.-2-2019.pdf
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• 04. november: Professor Linn O. Getz: Livet setter seg i kroppen. Om belastende 

erfaringers innvirkning på menneskets biologi 

• 02. desember: Professor Torstein Vik: Marie Holst (1861-1948) Trondheims første 

kvinnelige lege, en pioner 

Fremmøte: Fra 39 til 65 med et gjennomsnitt på 50 per møte. 

Styret bestod i 2019 av Margareta Johnsson (leder), Terje Thomassen, Torbjørn Fredriksen og 

Mette Moen. 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. 



Sør-Trøndelag Legeforening

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Anskaffede midler
Tilskudd 740000 1289554 750000 750000
Tilskudd reg. sekretariat 630000 598034 700000 700000
Årsmøtefastsatt kontingen 600000 58575 590000 590000
Netto finans 25000 19280 10000 10000
Kursinntekter 1200000 604145 1300000 700000
Sum anskaffede midler 3195000 2596588 3350000 2750000

Forbrukte midler
Husleie 52000 72841 52000 52000
Tilskudd/bidrag 70000 28644 60000 30000
Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 40763 30000 30000
Administrative kostnader 80000 23640 40000 40000
Personalkostnader 500000 583880 600000 600000
Styrehonorar 450000 402585 460000 460000
Annen personalkostnad 80000 25813 40000 40000
Kurs/konferanser/møter 1200000 1142952 1350000 800000
Praksiskompensasjon 300000 127769 350000 300000
Eksterne ytelser 70000 110883 60000 70000
Samhandlingskonferanse 100000 40000 40000
Regionalt sekretariat 220000 110546 220000 200000
TMS 10000 10000 10000
Til styrets disposisjon 100000 100000 100000
Sum forbrukte midler 3262000 2670316 3412000 2772000

Resultat -67000 -100728 -62000 -22000



 

 

 

Kommentarer til regnskap 2019 

Målet for Sør-Trøndelag legeforening 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 2019 kommer det fram at vi har gjennomført flere møtearrangement 

gjennom foreningen og de har vært svært godt besøkt. Utviklingen er gledelig da vi tenker at 

en samlende sosial arena for foreningens medlemmer er viktig. Men med høy deltagelse, øker 

også utgiftene. 

Inntektene til STLF var i 2019 på 3 476.596 kr og er en økning ift budsjett. Imidlertid har 

utgiftene også økt og endte på 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 100.728. det er blitt budsjettert med beskjedent 

underskudd i regnskapsårene 2017 og 2019, budsjetterte med et lite overskudd for 2018. Det 

ble beskjedne underskudd både i 2017, 2018 og nå også i 2019. Til tross for dette er 

foreningen fortsatt meget solid med en egenkapital på nært 2,4 mill. Sum bankinnskudd og 

kortsiktige fordringer utgjorde 2,761.723 mill. pr 31.12.19 mens kortsiktig gjeld på samme 

tidspunkt var på 429.000. Som kortsiktig gjeld regnes skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift 

og feriepenger etc.  Det er ikke noe mål i seg selv å øke egenkapital i Sør-Trøndelag 

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

Det er stabilt samsvar mellom inntekt og utgifter sammenlignet med foregående år, men for 

2019 så vi fall på utgiftssiden, men og på inntektssiden grunnet total utskifting av kurskomite 

og med det lavere kursaktivitet. Vedrørende møtene avholdt slik som årsmøte med 

festforedrag og påfølgende middag og pensjonsmøtet ble antall påmeldte over all forventning 

og med det betydelige utgifter tross en egenandel for festmiddag og delte utgifter ved 

pensjonsmøtet.  

Underskuddet kan da sies å være en konsekvens av denne totalen og må ses i sammenheng 

med samlet økt aktivitet i foreningen på møte siden men ikke på kurs siden hvor vi henter en 

god del av våre inntekter. 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. Vi har fra høsten 2019 invitert inn 

kurskomiteens leder som møtende deltaker i styret, noe vi har tatt høyde for i budsjett 2020. 

 

 

 



 

 

 

Øvrige utgifter er stabile og er knyttet i all hovedsak til personalkostad, praksiskompensasjon 

og styrehonorar og er i henhold til budsjett. 

For øvrig 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 2020 

SAK 7 – BUDSJETTSAKER 

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2021: 
 
Tilleggskontingent for 2020 opprettholdes på 300 kroner. 



ÅRSMØTE 2020 

SAK 8 – VALG 

 
Styrets innstilling for perioden 1. september 2020 til 1. september 2022:  
Vi ønsker en fastlege som medlem i valgkomitéen i tillegg til sittende medlemmer. 

Valgkomité 
Tone Dorthe Sletten (leder) 
Trond Bondevik 



ÅRSMØTE 2020 

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-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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