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FEDJE, 140411 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  i LSA       

          

Torsdag 14.april 2011 

KL. 11.00-17.00 

 

MØTESTED: 

Leges Hus, Oslo 

 

Deltagere 

Vegard Vige   

Jan Fuglesang (nestleder)  

Frantz Leonard Nilsen  

Barbro Kvaal  

Kirsten Toft 

Ole Johan Bakke  

Ernst Horgen (leder) 

 

Ragni Skille Berger (sekretær) 

 

Pizza,Cola Light,brus og vann under møtet. For ikke å glemme bursdagskaken fra Kirsten. 

 

Landsrådets medlemmer BLE invitert til å gi en tilbakemelding eller innspill til 

erhorgen@online.no på sakene som blir behandlet. 

 

GJELDER  SAKSLISTE VED STYREMØTET  

 

Stjernemerkede saker ble summarisk behandlet, og dette ble vurdert ved møtets begynnelse og 

under gjennomgang fortløpende av sakslisten 

Vedtak i kursiv. 

 

 

Sak nr Saksinnhold Ansvar / 

sakstype 

 

Sak 1  Godkjenning av INNKALLING til styremøte 140411 

Innkalling godkjent 

Ernst 

Vedtak 

Sak 2 

  

Godkjenning av SAKSLISTEN til styremøte 140411 

Saksliste godkjent med tillegg av: 

Ernst 

Vedtak 

Sak 3  REFERAT fra styremøtet 040111  

Referat godkjent. 

Ernst 

Vedtak 

Sak 4** FÅ LANDSRÅDSREPRESENTANTER MØTTE PÅ ÅRSMØTET 

OG ÅRSMØTEKURSET I BERGEN. Dette er viktig i forhold til 

kommende årsmøte med valg i Kristiansand 

 

Ernst 

Orientering 

mailto:erhorgen@online.no
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Styret har under arbeidsmøtet vurdert følgende tiltak: 
-oppnevne leger for de ulike gruppene. 

Hvem kan ta oppgaven? Ernst og Ragni har ikke begynt på dette  

-Formulere brev som viser både muligheter og rettigheter og viljen til en 

”reiserunde” og gjennomgang av de ulike arbeidsområdene. 

Viser til regelmessige medlemsbrev 

-Bistand til forhandlinger: Dette vil begrenses noe av ressursene i LSA, 

men adressaten er forhandlings og helserettsavdelingen. Må informeres om i 

medlemsbrevene. Primært kontaktes tillitsvalg for LSA i hver lokalavdeling 

-Bistand / opplæring av lokalt tillitsvalgte: Her bør vurderes om 

styremedlemmer i LSA i større grad skal delta. Eventuelt behov for frikjøp 

eller praksiskomp. dekkes av LSA 

-Enkel kokebok for LSA-tillitsvalgte: 

En oppgave for Ernst og Ole Johan. Samles i to dager for å lage denne. 

Arbeidet startes nettbasert. Dette er ikke oppstartet. 

Dette sendes ut sammen med ”Tillitsvalgthåndboken” for tillitsvalgte 

-Gjøre dette noe mer personlig. -Kontakte landsrådet direkte med brev 

knyttet til viktige høringer, medlemsbrev 

-Oppsøkende virksomhet overfor større arbeidsplasser eller 

spesialforeninger. Dette vil begrenses noe av vår økonomi, og vi må alltid 

sikre oss at vi er ”velkomne”. Ernst har enda ikke laget oversikt sammen 

med Ragni, men forhandlings-og helserettsavdelingen har allerede startet 

drøftinger med ansatte ved FHI Vi vurderer en prosess i forhold til NAV-

legene. 

-Utvikle årsmøtene sammen med NORSAM 

Ernst har drøftet dette med Henning / NORSAM7 og det vises til oversendt 

referat fra møtet 310311. 

-Finne de ”gode historiene”, - at aktivt tillitsvalgtarbeid lokalt bør gi 

resultat på lønn og arbeidsbetingelser. Hente ut data fra FHR-avdelingen 

-Lage oversikt over lønnsnivå for ulike stillingsgrupper: Forhandlings-og 

helserettsavdelingen har kartlagt lønnsstatus for statsansatt, og resultat er 

under bearbeiding. Ernst har kontakt med FHR-avdelingen 

 

Sak 5** TILLITSVALGTOPPLÆRING FOR TILLIUTSVALGTE I STATEN 

-Det skal avholdes evalueringskonferanse 2.og3.juni i Stokholm for 

tillitsvalgte i staten. Leder vil delta, tillitsvalgte i statens oppfordres 

gjennom medlemsbrev til å melde seg på.  
-Det avholdes tillitsvalgtutdanning for nye tillitsvalgte i staten i september 

2011. Sted Berlin? 

-Med dette som utgangspunkt anbefaler leder at vi ikke har tariffkonferanse 

ved årsmøtet i Kristiansand.  

 

 Ernst 

Vegard 

Ragni 

Orientering 

Sak 6** LANDSRÅDET:Lsa-tillitsvalgt@gan.no  

 

Vi velger å gi styremedlemmene ansvar for sine regioner der 

oppgavene er å følge opp de tillitsvalgte. Leder vil lage forslag til 

fordeling. 

 

Ragni 

/Ernst 

 

Orientering 

 

 
Sak 7** BUDSJETTSITUASJONEN og RESULTAT FOR 2010 

Regnskapet for 2010 viser et lite overskudd 

Årsak: Delvis dekning av tariffkonferanse jan 2010 

Ny avtale med sekretariatet med uendret ramme 

Ernst 

/Ragni 

Til 

orientering 

mailto:Lsa-tillitsvalgt@gan.no
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Styret tok INFORMASJONEN til etterretning 

 

Sak 8  NAV-legene kunne ha en sentral roll i IA-arbeidet gjennom tildelte 

midler fra sentralt hold, men i flere fylker brukes pengene til å styrke 

budsjettsituasjonen generelt, og ikke til å utvikle tjenesten for 

rådgivende overleger. 

Hordaland og Oslo skiller seg negativt ut der man nesten ”melder seg 

ut” av IA-avtalen 

 

Drøfting 

Ernst 

Drøfting 

Sak 9 SAMHANDLINGREFORMEN  

 

 

-Ingen endringer av finansiering av fastlegeordningen 

-Kommunene får ØH-plikt, men mangler bestillerkompetanse 

Nesten 1 million per 1000 innbygger overføres til kommunene fra 

010112 for å betale ØH-innleggelse og overtidighet 

Ikke fødsel, ikke psykiatri, ikke rus, ikke kirurgi 

Hva slags beredskapsordninger må man ha lokalt 

Ole Johan og Frantz Leonard ser litt på dette 

-LSA vil i tiden fremover fokusere på viktigheten av å utvikle 

kommuneoverlegefunksjonen (stillingsstørrelse, innhold i spesialitet, 

lederposisjon i kommunen, veileder for kommuneoverlegen, 

beredskapsordning, utvikling av fagmedisinske miljøer for 

samfunnsmedisin, samarbeide og ledelse i forhold til fastlegene) 

 

Ernst 

Drøfting 

Sak 10 STYREMEDLEMMENES uformelle ”KVARTER” 

Innspill fra alle medlemmene. Kom gjerne med saker man vil LSA 

skal følge opp (avgjøres av tidsbruken under møtet) 

 

Ole Johan: Opplever at halv stilling kan være for lite. burde vært to 

halve stillinger i en kommune med 10.000 innbyggere 

Barbro: Faglig høringsarbeid i kommunen. SKAL TIL Kina med 

menneskerettighetsutvalget. Utvikling av samfunnsmedisinsk miljø i 

Østfold. Veiledningsgruppen i samfunnsmedisin utvikler kontakten 

mellom nivåene 

Vegard: Samhandlingsreform. Private tjenesteytere vurdert. Utendørs 

røyking. Interkommunal samfunnsmedisin. Kvalitet og 

pasientsikkerhet. KS-oppdrag i Nasjonalt Råd for kvalitet og 

prioritering. 

Frantz Leonard: 10 storkommuner vurderer kvalitetsindikatorer for 

fastlegesystemet. Utvikling av overordnet samarbeidsavtale med 

venstre Viken og ned på lokalsykehusnivå. Medisinsk kompetanse 

brukes administrativt. Tuberkulosearbeidet bør sentraliseres mest 

mulig 

Ragni: Tilfreds med LSA 

Jan: Evaluering av pandemien. Ingen av de døde var vaksinert. 

Kirsten: Fylkesmannen har viktig rolle for koordinering. 

Fremtidsoptimisme i kommunen der man må lære av andre 

oljekommuner. Har linjeansvar. Miljøsertifikat for skip. 

Ernst: Reduserer andre oppgaver som legevakt i IKL og politikerverv. 

Alle 

Drøfting 
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Tar på seg to nye år som leder hvis valgkomiteen og årsmøtet mener 

det er riktig. 

 

Sak 11 HJEMMESIDEN:  

 

Vi vil styrke det visuelle. 

Informasjon om antall medlemmer legges ut på hjemmesiden 

Informasjon om lønnsundersøkelser og lønnsnivå 2011 legges ut på 

hjemmesiden 

 

Ernst 

Innspill 

ønskes 

Sak 12 FHU-STAT. Målsettinger som er vedtatt. 

            -Sørge for at også alle medlemmene er kjent med hvordan lønn  

fastsettes i stat. Kort: ved tilsetting (Gjennomført ved medlemsbrev) 

            -Kommunisere med alle medlemmer at de ved stillingsskifte 

kontakter tillitsvalgte i lokalavdeling og eventuelt styret. Ta alltid kontakt. 

(Gjennomført med medlemsbrev) 

            -Flere statsansatte rekrutteres inn i styret(Dette er en oppgave for 

valgkomiteen ved Vegard) 

            -Møte de ansatte og den tillitsvalgte på deres arbeidsplass der det er 

mulig ( eventuelt ta med leder for akademikerne lokalt) .FHR-avdelingen 

har startet med FHI. Neste fase kan være de rådgivende overlegene 

            - Det skal organiseres et evalueringsmøte/kurs for alle tillitsvalgte i 

staten 2.og3.juni2011, der President og Yrkesforeningsledere deltar. 

Stokholm er stedet. I september vil de bli avholdt opplæring for nye 

tillitsvalgte 

            -Behov for tettere koordinering mellom yrkesforeningene for å sikre 

rekruttering og oppfølging av tillitsvalgte i staten. 

               -Få etablert utdanningsstilling i samfunnsmedisin ved de statlige 

enhetene (Leder har tatt dette opp med sentralstyret, og tilbakemeldingene 

er lite oppløftende. Spes. kravene må endres.) 

               -Få veiledningsgruppene til å organisere besøk/samarbeid med de 

ulike statlige institusjonene (Leder har tatt dette opp med 

spesialitetskomiteens leder) 

               -Medlemsbrev rettet mot statsansatte (Gjennomført) 

               -Policydokument utviklet i samarbeid med NORSAM og 

spesialforeningene rettet mot områder der statsansatte har et vesentlig ansvar 

Områder som er særlig aktuelle er tilsyn, politikk og samfunnsmedisin og 

trygdemedisin.(Leder avventer tilbakemelding fra NORSAM) 

  

KONKLUSJON: 

FHH vil evaluere lønnsstatus og effekt av de lokale forhandlinger i de 

statlige enhetene der LSA har medlemmer. 

Man bør også evaluere hvordan samarbeidet med Akademikerne 

fungerer lokalt. 

Medlemmene bør gjøres kjent med lønnsnivået. 

       

Ernst  

Til drøfting 

Sak 13 FHU-KS-OSLO-området  

         

KONKLUSJON: 

Leder vil gjennom medlemsbrev oppfordre våre medlemmer til aktivt å 

delta i de lokale forhandlingene og sikre fremforhandlede rettigheter 

gjennom SFS 2305 

 

- 

Sak 14 SENTRALSTYRET for perioden 2009-2011 

Kirsten presenterte noen samfunnsmedisinske tema som har vært 

Ernst 

Kirsten gir 
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viktige for sentralstyrets arbeid 
Spes.utdanning 
Turnussaken 
Statusrapport ad forebyggende helsetjeneste 
Kommuneoverlegerollen 
 

Orientering 

Sak 15 NORMALTARIFFEN, 

-Det foreligger en midlertidig rapport fra IKU-2009 som viser 

betydelig og overraskende stor vekst i fastlegenes kostnader knyttet til 

fornying, modernisering og kvalitetssikring. 

-Samhandling, distrikter og kostnadsdekning vil bli prioritert i årets 

forhandlinger 

-Rammeavtalen for fastlegeordningen er sagt opp av KS, og Dnlf vil 

fortsette der vi fikk brudd i 2010. Hovedfokus er samhandling og 

utvikling av gruppepraksis 

 

-Ulike forhold ble drøftet 

 

Ernst / 

Orientering 

Drøfting 

 

Sak 16 ÅRSMØTE/ ÅRSMØTEKURS 25.-26. august 2011 

-Viser til referat fra møte med Henning.  

Vegard, Ragni og Frantz får oppgaver for LSA. 

-Ernst lager årsmelding, innkalling og forslag til budsjett sammen 

med Ragni 

-Det vurderes om vi har kandidater til prisene, Barbro og Vegard 

starter prosess 

 

Drøftet 

 

Sak 17** EN VEILEDER FOR KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN:  

 

Styret tok informasjon til orientering 

Leder vil følge opp den videre prosessen i legeforeningen 

Ernst 

Orientering 

Sak 18 LEGER UTEN GRENSER 

Leder har valgt å prioritere en gave til denne viktige internasjonale 

organisasjonen, og har gitt 5000 kr. 

 

Styret gir sin tilslutning til dette tiltaket 

Ernst 

Vedtak 

 

Sak 19 HØRINGER OG HØRINGSOVERSIKT. 

 

Høringsarbeidet ble drøftet 

 

Ole Johan 

Drøfting 

Sak 20 MEDLEMSBREVET  

 

Aktuelle tema for leders neste brev 

-Valg 

-Nytt lovverk / samhandlingsreformen/samfunnsmedisinsk kompetanse 

i kommuneledelsen 

-Utvikling av kompetanse i kommunal sektor, forskningsaktivitet 

-Samfunnsmedisinsk forskning  

-Spesialistutdanningen og mulige endringer 

-”Støyprisene”. 

-Informere om lønnsnivået 

-Kurs for tillitsvalgte 

Ernst 

Orientering 

og 

Oppfordring 
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Sak 21** SAMFUNNSMEDISINSK BEREDSKAP i kommunene. 

Denne saken vil bli stående på sakskartet til vi har en omforent 

løsning. 

 

Forslag til ny Lov om folkehelse, synes å skjerpe kravet til at 

kommunene skal etablere en beredskapsordning for samfunnsmedisin 

 

Til orientering 

 

 

Ernst / Ole 

Johan 

Orientering 

Sak 22** 

 

OVERSIKT OVER MØTENE FOR LSA I 2011  

  

Tirsdag   4. januar  kl. 12.30 – 17.30, Legenes Hus, Oslo 

Tirsdag  14. april    kl. 11.00 – 17.30, Legenes Hus, Oslo 

Tirsdag  14. juni     kl. 11.00 – 17.30, Legenes hus, Oslo 

  

Torsdag 25. august kurs og årsmøte med valg kl. 10-17, Kristiansand 

Torsdag 25. august kl. 17-20 møtes nytt og gammelt styre, Kristiansand 

Fredag   26. august kurs kl. 08 -15 Kristiansand  

  

Torsdag 13. oktober kl.11 til fredag 14.oktober kl.17 styremøte m/ arbeidsmøte , 

Østfold? Fedje? 

Tirsdag 29.november kl.12.30-16.30 i Legene Hus, Oslo. 

  

Ligger på hjemmesiden. Leder må avklare kurs og årsmøter med NORSAM 

Ernst 

Orientering 

Sak 23** VISJON OM NY LEGEVAKT I KOMMUNENE: 

Det har blitt nevnt at man vil stille visse kvalitetskrav til IKL, men at 

dette er et omstridt tema i regjeringen. 

 

Til orientering. Saken blir ikke tatt ut av sakskartet.  

Ernst 

Orientering 

 

Sak 24** POLICYDOKUMENT  STAT for samfunnsmedisinere ansatt i staten 

Nedsetting av gruppe. 

 

Nytt medlem av arbeidsgruppen: Leder av LSA 

Leder har tatt kontakt med NORSAM og vil avvente videre utvikling 

 

orientering 

 

Sak 25 SPESIALITETEN I SAMFUNNSMEDISIN 

 

Til høsten skal spes.reglene evalueres. 

NORSAM må vurdere  

Ambisjonsnivået ved statlig praksis (hospitere i stedet for tilsetting?), 

kurs og veiledning må vurderes. 

 

Saken ble drøftet etter innledning fra Frants Leonard 

 

Frants L 

Orientering 

Sak 26 MILITÆRLEGENE og NAV-legene 

 

Vi må gå gjennom en drøfting av definisjonene for samfunnsmedisin. 

Vi må ikke ende ut med at den norske definisjonen ekskluderer flere 

av våre medlemmer og flere av de som er samfunnsmedisinere og 

arbeider med samfunnsmedisinske oppgaver. Samfunnsmedisin er 

ikke et ensidig norsk kunnskapsfelt. Problemstillingen gjelder ikke 

bare NAV-leger og militærleger 

 

Ernst 

Frantz 

Leonard 

Orientering 
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Ernst har lager et notat til fagavdelingen angående ”hva er 

samfunnsmedisin”.  

Frants Leonard orienterte 

 

Sak 27 VALGÅR I LEGEFORENINGEN 

Leder sender påminning til lokalavdelingene (landsrådets 

medlemmer). Kan bruke e-mail, medlemsbrev og hjemmesiden 

Vi drøftet ulike tiltak for å sikre at sentralstyret har minst 3 leger som 

har sitt virke i førstelinjetjenesten, kandidater til styret i LSA, valg av 

medlemmer til landsstyret, leder for LSA og oppgavene i forhold til 

lokalforeningene 

 

Ernst 

Vegard 

Ragni 

Sak 28** DOMENET ”SAMFUNNSMEDISIN” opprettholdes, og kan bli 

viktig for især NORSAM. 

Til etterretning 

Ernst 

Sak 29 SPESIALISTUTDANNING,- seminar 3. og 4.mai.  

Frantz Leonard deltar 

 

Ernst 

Frantz 

Sak 30 LANDSSTYREMØTET I MAI: 

-Viktige saker vi bør drøfte med NFA, NORSAM og Af: 

           -Kontigentfordeling 

           -Lokalsykehusene 

           -Samhandlingsreformen 

-Hvem møter fra LSA? Ragni lager oversikt 

-Ikke eget møterom 

Ernst / 

Kirsten 

Sak 31 INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISIN. Eksempel Hamar- 

Stange- Løten 

 

Drøftet 

-Utredes interkommunale ordninger flere steder i landet 

-Samhandlingsreformen presser på 

-Hver kommune skal ha sin kommuneoverlege 

-Vi må ha noen heltidsstillinger i et slikt interkommunalt samarbeid 

 

Ernst 

Sak 32 INNVITASJON TIL ÅRSMØTER I DNLF: 

-Af har møte i Kristiansand  onsdag 11.mai. Leder har meldt seg på til 

dette 

-Nfam har møte i Bergen torsdag 5.mai, og leder vil delta 

-LVS sitt årsmøte : Frantz Leonard deltar 

Til orientering 

Ernst 

Sak 33** LEDELSE I KOMMUNEHELSETJENESTEN 

Et viktig tema tilknyttet samhandlingsreformen 

 

Til orientering  

Ernst 

Sak 34 REVIDERING AV SPESIALITETSKRAVENE 

 

Følgende forhold bør vurderes for endring: 

-Kortere obligatoriske kurs 

-Flere valgfrie kurstimer 

-Flere tverrfaglige kurs 

-Endring fra nivåene stat-kommune til to nivåer og bredde 

-Holdbarhet 5 år med definert program for de 5 årene 

Frantz og 

Ernst 

Drøfting 
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-Definisjon av samfunnsmedisinske stillinger i retning ikke-klinisk 

legearbeid 

NORSAM oppfordres til å drive prosessen fremover. 

Leder kontakter NORSAM 

 

Sak 35 LEGEFORENINGENS ULIKE FORHANDLINGSUTVALG. 

Forslag til kandidater innen 17.august 2011 

 

Vi ber om utsettelse av fristen til 10.september 2011 

Ernst 

Sak 36 HELSEPOLITISK DEBATT PÅ LANDSSTYREMØTET 

Kommuneoverlegene inn i ledelsen for å sikre likeverdighet mot 

foretakene. Kirsten lager forslag til innlegg som drøftes på e-mail 

Kirsten 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
 

 

Ernst Horgen 

Leder av LSA 


