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Referat fra styremøte LSA 31.01.19 Legenes Hus, Oslo 

 
Tilstede:  Kirsten A. Toft, Ole Johan Bakke, (kom kl. 12.30), Meera P. Grepp, 

Kristin C. Schønberg,  Egil Bjørløw, Cato Rolland Innerdal (skype) 
 

Forfall:  Inger Cecilia Uglenes, Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud (1. vara) 
 

   

Sak 01/19 Godkjenning av referat fra styremøte 15.11.18 

Det er kommet inn forslag om at årsmøtet legges til Haugesund, Karmøy og ikke 
Tromsø. Tas til etterretning.  

Fra sak 42/18 Eventuelt - eventuell arbeidsavlastning for Ole Johan. Avventer 
dette til nytt styre fordeler oppgaver høsten 2019. Utover dette er referatet 
godkjent 

 

Sak 02/19 Kravsinvitasjon KS 

Noen punkter som LSA ser som viktig: 

- Viktig å tenke rekruttering i distriktene 
- Rammevilkår/spilleregler må på plass mellom KS/kommunene og 

legeforeningen ved overtakelse av lister/nye leger inn i kommunal 
legehjemmel 

- Se forskjellene på sentrale strøk vs distriktene 
- Legevaktsbelastningen 

Meera skulle ta det videre, men hun kunne ikke stille, Kristin deltok. 

 

Sak 03/19 Kravsinvitasjon Oslo kommune 

Lokale forhandlinger for LSAs medlemmer. Ikke noen innspill fra LSA 

 

Sak 04/19 Kravsinvitasjon Spekter og Stat 

Ikke noe til Spekter.  

Stat: Stillingsbetegnelsen i stat er ikke tilpasset legeyrket. Viktig å beholde 
legetittel for å unngå å falle i lønn og for å vise egen bakgrunn. 

 

Sak 05/19 Valg og styresammensetning LSA 

Valg 29.-30. august 2019 – alle er på valg. De som ønsker å ta en periode til, kan 
ha en samtale med Inger - valgkomiteen. Sittende styre er villige til å fortsette. 
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Sak 06/19 Landsstyremøtestrategi  

Viktig for LSA å få Ole Johan inn i sentralstyret en periode til. LSA må være synlige 
før og under landsstyremøtet, delta på de andre yrkesforeningenes årsmøter. 

 

Sak 07/19 Arbeidsgruppe Fond III 

Ole Johan gikk først igjennom hva Fond III er.  

Bør det gjøres endring i at det er næringsdrivende legers inntekter som dekker 
sykehuslegers spesialisering? Staten kan evt komme med krav om annen bruk av 
pengene.  

Ole Johan sa seg villig til å delta i arbeidsgruppen på vegne av LSA, noe som ble 
vedtatt. Anita melder dette inn til arbeidsgruppen. 

 

Sak 08/19 Styremedlemmer med verv i internasjonale foreninger 

Dnlf ønsker en oversikt over hvem i styret som har internasjonale verv - Ole Johan 
Bakke er den eneste og Anita melder dette tilbake 

 

Sak 09/19 Årsmøte 2019 

Det skal kanskje deles ut en pris? 

Tillitsvalgtkurs - Meera tar kontakt med JA-avdelingen 

 

Sak 10/19 Aktuelle høringer 

Listen gjennomgått og fordelt – Ole Johan sender ut oppdatert liste etter møtet. 

 

Sak 11/19 Eventuelt 

- Mail fra sekretariatet – det skal opprettes en arbeidsgruppe "Bruk av 
forhandlingsfullmakter i Legeforeningen" og ba om navn til arbeidsgruppe. 
Meera deltar for LSA – Anita sender svar til sekretariatet. Påpeke at det er 
viktig med info om møtedato i god tid 

- Faktura for å støtte MedHum-aksjonen ikke betalt, Anita sjekker med 
regnskap og ordner det så den blir betalt 

 

Orienteringssaker:  

Referat fra ledermøte LSA/AF/NFA/NORSAM 4. desember - Meera informerte 

- Cato skriver et notat om problem og forslag til løsninger som Meera tar med seg i 
møtet med AF/NFA/NORSAM 

 

 

Oslo, 01. februar 2019 

Anita Fagersand (referent) 


