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1. Generelt om årsmeldingen 

 

Årsmeldingen følger regnskapsåret, og gjelder derfor fra 1.1.13 tom 31.12.13. Årsmeldingen er 

utarbeidet av styret i LSA til orientering og godkjenning av Landsrådet. 

 

2. Om LSA 

 

LSA er en del av Den norske legeforening, og er en yrkesforening. LSA organiserer leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid.  

Per 31.1.2013 var det 902 medlemmer registrert i LSA, som er tilnærmet likt tallet fra 2012. 

Av disse er 700 i aktiv yrkesutførelse og 202 registrert som pensjonister. 384 av medlemmene 

er godkjente spesialister. LSA har ingen studentmedlemmer. 283 medlemmer av LSA er 

kvinner, som tilsvarer 31 % av medlemsmassen. Det er 248 registrerte medlemmer under 50 år, 

og kvinneandelen her er på 48 %. 

Den lokalforeningen som har registrert flest LSA medlemmer er Oslo legeforening med 199 

samfunnsmedisinere. På de neste plassene følger Hordaland (80), Akershus (59) og Nordland 

(56). Den lokalforeningen som har færrest samfunnsmedisinere registrert er Aust-Agder med 

22 medlemmer. LSA har 11 medlemmer registrert i utlandet. 

 

3. Landsrådet: 

 

Landsrådet er LSAs øverste organ. Landsrådet består av styret og de 

tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte i lokalforeningene, samt representant for fylkeslegene, 

trygdelegene, fengselslegene, militærlegene, samfunnsmedisinere i helseforetakene, leger 

ansatt i annen offentlig forvaltning og ikke-kliniske fagetater. 

 

Landsrådet i LSA består av følgende (opplysninger fra medlemsregisteret): 

• Ann-Margret Haaland  

• Barbro Elisabeth Kvaal  

• Bent Erik Ø. Poulsson  

• Dianne E. Steenberg  

• Egil Bjørløw  

• Erik Krogstad  

• Ernst Kaare Horgen  

• Hans Petter Nordhagen  

• Hans Petter Torvik  

• Helge Hatlevoll  

• Håvard Avelsgaard 

• Inger Williams  

• Jens Andreas Mørch  

• Jon Halvard Bø  

• Kai Grimstad  

• Karin Rønning 

• Kenneth Johansen  

• Kirsten Andrea Toft  

• Kristin Cotta Schønberg  

• Leiv Erik Husabø  

• Merete Steen  

• Ole Johan Bakke  

https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047097088255117019110084204007085089054070030155
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047097088255117019110084204007085089054070030155
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=080152112017123142088048124173231151057100251233
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=080152112017123142088048124173231151057100251233
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=071000105179164070053071214171171171065112198210
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=071000105179164070053071214171171171065112198210
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=131076110249010196026221220117047113200179240224
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=131076110249010196026221220117047113200179240224
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047189197248111153039124182009205143183112188095
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047189197248111153039124182009205143183112188095
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=110042217208080059020095189108047254207021160188
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=110042217208080059020095189108047254207021160188
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098137148202195218101163082222101003025185216245
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098137148202195218101163082222101003025185216245
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=253189178066185117044190255200180104197086250094
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=253189178066185117044190255200180104197086250094
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=192024144124176179231084029127081096250013002169
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=192024144124176179231084029127081096250013002169
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=109208021177101081008159160126071210235205180088
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=109208021177101081008159160126071210235205180088
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047221140255239061037204142020209164236037094203
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=047221140255239061037204142020209164236037094203
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=031189064242075221136224210127165240054232045116
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=031189064242075221136224210127165240054232045116
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=149138167099190123139210183086187174226128214025
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=149138167099190123139210183086187174226128214025
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=051247024070178124009121130038152027123126165241
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=051247024070178124009121130038152027123126165241
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=026141006071078011140160062173138046198099175100
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=026141006071078011140160062173138046198099175100
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=217126124174196093162066171195205143131201085155
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=217126124174196093162066171195205143131201085155
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=192160084204030208034081176089105063142196167180
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=192160084204030208034081176089105063142196167180
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=230111255097008015164019037248220000016222224236
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=230111255097008015164019037248220000016222224236
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=110179190082253081011083200015241001203220089186
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=110179190082253081011083200015241001203220089186
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=226013099153124047225167149208246027228111087035
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=226013099153124047225167149208246027228111087035
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• Per Schjelderup  

• Siri Schøyen Seterelv  

• Tom Sundar 

• Tord Moltumyr  

• Toril Hagerup-Jenssen  

• Trygve Aanjesen  

• Vegard Høgli 

 

4. Styret i LSA 

 

Foreningen ledes av et styre bestående av leder og seks styremedlemmer som velges for to år, 

og som tiltrer 1. september det året de velges. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 

 

LSAs leder er 1. representant i Den norske legeforenings landsstyre. Styret velger blant sine 

medlemmer vararepresentant for 1 representant samt eventuelle ytterligere representanter med 

vararepresentanter 

 

Fra 1.1.13-1.9.13 bestod styret av: 
 

Medlemmer: 

Ernst Horgen (leder) 

Merete Steen (nestleder) 

Ole Johan Bakke (Høringskoordinator) 

Barbro Kvaal, 

Kirsten Toft,  

Stein Stokke, 

Torill Hagerup-Jenssen,  

 

Varamedlemmer:  

Kari Bjørneboe 
Meera Prakash Grepp  

 

 

Fra 1.9.13 består styret av: 

 

Medlemmer 

Kirsten Toft (leder) 

Karin Rønning (nestleder) 

Ole Johan Bakke (høringskoordinator) 

Egil Bjørløw (nettansvarlig) 

Barbro Kvaal 

Toril Hagerup-Jenssen  

Inger Williams 

 

Varamedlemmer : 

Meera Prakash Grepp  

Lise Wangberg Storhaug 
 

 

 

https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=128075174155244217205038096168019197099232130062
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=128075174155244217205038096168019197099232130062
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=232111180075169123084233062115077116135004041145
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=232111180075169123084233062115077116135004041145
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=008150023200249006017052018091004097249212043171
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=008150023200249006017052018091004097249212043171
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=023243131211043020216161084097251190148055096190
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=023243131211043020216161084097251190148055096190
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=123187014126240014085254245045254036249196205007
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=123187014126240014085254245045254036249196205007
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=231203026011127068198207036118022149061242086055
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=231203026011127068198207036118022149061242086055
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5. Representanter til Legeforeningens forhandlingsutvalg 

 

Følgende personer representerer LSA i Legeforeningens forhandlingsutvalg: 

 

Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune:  

▪ Kirsten Toft,  

▪ Ole Johan Bakke (vara) 

 

Forhandlingsutvalget for Stat: 

▪ Karin Rønning 

▪ Inger J. Williams (Vara) 

   

Forhandlingsutvalget for Næringsdrivende og tariff:  

▪ Ole Johan Bakke  

▪ Barbro Kvaal (vara) 

 

 

 

6. Sekretariat 
 

LSA kjøper sekretariatsbistand fra hovedforeningen tilsvarende ca 20 % stilling. I 2013 har 

Christina Braaten Holtet gjort en strålende jobb i LSAs tjeneste.  Denne ordningen ønskes 

videreført, da det oppleves hensiktsmessig å kjøpe sekretariatsbistand framfor å ha eget 

arbeidsgiveransvar for en så liten forening som LSA. 
 

7. Økonomi 

 

Økonomitjenester i form av regnskapsføring kjøpes av Legeforeningens økonomiavdeling. 

Regnskapet for 2013 viser et overskudd i foreningen på ca kr 147 000. Dette overskuddet ble 

generert i hovedsak fordi en tariffkonferanse i 2013 ikke ble funnet hensiktsmessig og dermed 

ikke gjennomført. Overskuddet avsettes til disposisjon for framtidige behov.  

 

Det er ikke et mål for styret i LSA å spare opp midler på denne måten, og ønsker å balansere 

regnskap så godt som mulig opp mot budsjett ved å ha et høyt medlemsrettet aktivitetsnivå. 

Imidlertid er det styrets vurdering viktig med stram økonomikontroll, og at det ikke skal ødsles 

med midler for å oppnå regnskapsbalanse. Det innstilles derfor på å avsette overskuddet fra 

2013. 

 

8. Revisor 

 

Foreningens revisor er revisjonsfirma Kjelstrup og Wiggen ANS.regnskapet for 2013 er 

revisorgodkjent uten anmerkning. 
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9. Styrets arbeid 

 

LSA hadde i 2013 6 styremøter fordelt over året. Dette har vist seg å være et hensiktsmessig 

antall i forhold til saksmengde. Årsmøtet ble avholdt i Sandefjord 28. august, der det var valg 

av leder, styre og vararepresentanter. Årsmøtet ble som tidligere avholdt i samarbeid med vår 

fagmedisinske søsterforening NORSAM. 

 

LSA er fortsatt svært aktiv i arbeidet med høringer, og dette arbeidet prioriteres av styret ved at 

styret har definert en egen høringskoordinator. Det oppleves at LSAs høringsuttalelser har 

påvirkning på politikkutformingen i Legeforeningen, og dette arbeidet oppleves derfor som 

hensiktsmessig og meningsfullt. 

 

2013 ble preget av overgangen fra et styre til et annet med dertil nyvalgt leder. Fram mot valget 

ble det derfor avsluttet en del langtidsprosjekter som har opptatt kapasitet over tid, det vises her 

til tidligere årsmeldinger for mer informasjon. 

 
Det nye styret trådde i kraft 1.9.2013. Styreperioden ble initiert med et kombinert arbeids-og styremøte i 

København den 16. -18. oktober. Hovedtemaet for arbeidsmøtet var: LSA- hvem er vi, hvor er vi, hvor 

skal vi; arbeidsform og prioriteringer framover 

 

Arbeidsmøtet vurderes som svært vellykket. Styret definerte følgende satsningsområder 

framover: 

 

a) Økt medlemsservice  

LSA er til for medlemmene. Styret ønsker å bedre foreningens medlemsservice på ulike 

måter: 

➢ Nettsiden. Nettsiden trenger opprydding, modernisering og innhold. Dette er en krevende 

jobb, men vi tror medlemmene vil ha utbytte av å kunne benytte nettsiden som en 

oppdatert kunnskapsbase. Styret foreslår derfor å oppnevne en nettansvarlig blant 

styremedlemmene, slik at denne oppgaven kan ivaretas på en tilfredsstillende måte 

➢ Medlemsmøter: Styret foreslår å organisere medlemsmøter på forskjellige geografiske 

steder minst en gang i året. Hensikten med disse møtene vil være informasjon om LSA og 

aktuelle saker i foreningen, men ikke minst vil det være et kontaktpunkt for styret opp 

mot medlemmer og lokale tillitsvalgte for innspill, dialog og meningsutveksling. LSA 

ønsker å ta medlemmene mer på pulsen, og bli mer synlig. Første medlemsmøte 

planlegges i Bodø i starten av oktober. Nordland legeforening er behjelpelig med 

arrangementet. 

➢ Medlemsnytt: informasjon fra foreningen skal summeres kortfattet opp i medlemsbrev, og 

vil heretter kun bli sendt ut elektronisk. Dette er på linje med de øvrige yrkesforeningene i 

Legeforeningen. Dette blir også en økonomisk innsparing i forhold til trykking og 

postgang. Medlemsbrevet sendes per mail til registrerte medlemmer, samt legges ut på 

nettsiden. 

 

b) Økt rekrutering til samfunnsmedisinske stillinger 

Det utdannes flere samfunnsmedisinere til spesialister i samfunnsmedisin. Imidlertid sees det 

ikke en relativ økning i antall samfunnsmedisinske stillinger, og rekrutering til disse 

stillingene er i store deler av landet vanskelig. LSA må som yrkesforening jobbe for økt 

rekrutering til samfunnsmedisinske stillinger gjennom å: 

➢ Arbeide for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for leger i samfunnsmedisinske 
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stillinger på alle forvaltningsnivå. 

➢ Arbeide for en forståelse for at stillingsprosent må sammenfalle med arbeidsmengde, 

arbeide for at samfunnsmedisinske stillinger ikke avfeies med marginale stillingsbrøker. 

➢ Være synlige og tydelige i alle samfunnsarenaer, inkludert internt i legeforeningen, slik at 

samfunnsmedisinsk kompetanse i økende grad blir anerkjent og etterspurt. 

 

c) Øke LSAs innflytelse: 

LSA ønsker å ha gjennomslag for sine synspunkt internt i Legeforeningen og eksternt i 

samfunnet. Dette skal vi arbeide for gjennom å: 

➢ Fortsatt arbeide med høringsarbeid 

➢ Være tilgjengelig for arbeidsgrupper, utvalg og lignende. Styret ønsker å satse på mer 

gjennomgående representasjon fra LSA der det ikke kreves spesiell grunnkompetanse for 

deltakelse.  

➢ Tilstrebe samarbeid med andre foreninger og mulige samarbeidspartnere 

➢ Arbeide opp mot statsforvaltningen for å fremme samfunnsmedisinske synspunkt på ulike 

utspill 

➢ Delta aktivt i samfunnsdebatten, og gjerne være synlige i media 

 

 
 

10. Samfunnsmedisinske priser 

 

I tilknytning til årsmøtet ble det delt ut to samfunnsmedisinske priser; Fyrbøteren og 

Fakkelbæreren.  

 

Fyrbøteren” er en pris som tildeles av LSA til en person som påskjønnelse for fremragende og 

langvarig innsats for å fremme interesser for leger i samfunnsmedisinske stillinger i Norge. 

Mottakeren må være medlem av LSA.  

Prisen ble tildelt Ernst Kaare Horgen for hans omfattende arbeid som leder i LSA-styret og i 

legeforeningen.  

 

Fakkelbæreren er en pris som tildeles av NORSAM og LSA i fellesskap til en person som 

påskjønnelse for fremragende innsats for å sette samfunnsmedisin på dagsorden. 

Prisen ble tildelt Einar Braaten, Kommuneoverlege Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner.  


