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Til styret        Sandnessjøen 15.5.18 

         

REFERAT STYREMØTE   

LSA 

23.5.18 

Legenes Hus, Oslo 

 

Tilstede:  

Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta Schønberg, Egil 

Bjørløw, Ragni Skille Berger (vikar for Kristin Wiik) 

 

På Skype (fra kl 13.00-1500): Cato Innerdal, Sunniva Rognerud 

 

Forfall: Inger Cecilia Uglenes 

 

Referent:  

Egil Bjørløw 

 

 

Saksliste: 

   

Sak 19/18 Referat fra styremøte 07.03.18 

  Fremlagt: 

  Styret fikk fremlagt referatet på epost i forkant av dette møte.  

 

  Vedtak: 

  Referat fra styremøte 07.03.18 ble godkjent.  

 

Sak 20/18 Gjennomgang av Landsstyresaker. 

Saksdokumenter er nå tilgjengelige på www.legeforeningen.no\landsstyremote. 

 

Aktuelle landsstyresaker ble gjennomgått. 

Ble gjort drøftinger mht. LSAs tre spørsmål til helseministeren under saken om 

fastlegeordningen. Utkast til disse drøftes i styret pr. e-post.  

- Ledelse 

- Andre legetjenester i kommunen (KAD/sykehjem mm) 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fIDcI-0005zv-5D&i=57e1b682&c=ayFM_6y-SndISlJ4Eh7WbQAi5VzbWOegBORKu8NaRRVOXlbHlq8rUwUUkFtwvYumlXHjun_GrVS00sZwFfPsizGGleHXVSeIzdX28CAnF_7jYdnffunlPRoIU7SJ7Xr6-wFIruuNgpN7wRKS5K5h_-neoUb2aBLe4_YlqAQuO33h2ftid3bHRz3tWt2z1up5Q_sfR74Zls2TNxbWhzgEfQevSTIvLTJ5OCwsPCgbHWwiTaXVelDDoO26kdRJSjOk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fIDcI-0005zv-5D&i=57e1b682&c=ayFM_6y-SndISlJ4Eh7WbQAi5VzbWOegBORKu8NaRRVOXlbHlq8rUwUUkFtwvYumlXHjun_GrVS00sZwFfPsizGGleHXVSeIzdX28CAnF_7jYdnffunlPRoIU7SJ7Xr6-wFIruuNgpN7wRKS5K5h_-neoUb2aBLe4_YlqAQuO33h2ftid3bHRz3tWt2z1up5Q_sfR74Zls2TNxbWhzgEfQevSTIvLTJ5OCwsPCgbHWwiTaXVelDDoO26kdRJSjOk
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- Folkehelse/planarbeid 

 

Sak 9: Samhandlingsreformen. 

- Behov for strukturering på sykehussiden 

- Behov for reell samhandling mellom sykehus og kommuner 

- Må lages innlegg som har samfunnsmedisinsk vinkling på møtet 

- Mangler overordnet bilde kommune vs. poliklinikk vs. fastlege. (for mange 

parallelle løp.  

 

Sak 9.2 Arbeidslivsdebatt. 

- Ole Johan orienterte om saken. Saken er spesielt aktuell for Ylf pt.  

- Aktuell problemstilling også for våre medlemmer, men ikke så aktuelt som i 

helseforetakene. 

 

Sak 9.3. Samarbeid mellom store og små sykehus. 

- Spesielt aktuelt mht. sykehusplanen.  

- Lokale erfaringer fra Nordland; lokalsykehus vs. akuttsykehus. Viktig at det 

opprettholdes forsvarlig akuttilbud ved alle sykehus, og at det er mulig å bo 

desentralt og få et godt helsetilbud der man bor.  

 

Sak 9.4 Spesialistutdanning. 

- Viktig at veiledning, finansiering mv. også tas inn i debatten, ikke kun om 

læringsmål. 

- Viktig at den kliniske delen av LIS1 i kommunene ivaretas. Må settes av 

ekstra ressurser for å kunne ivareta veiledningen. Betydelig økt grad av 

ansvar for å sikre oppnådde læringsmål i utdanningen av turnusleger i 

sykehus og kommuner. 

 

Sak 10: Kjønnskvotering. 

- Viktig med kjønnsbalansen er nærmest mulig 50% av hvert kjønn. 

 

Sak 13: Legeforeningens internasjonale arbeid.  

- Ønskelig at arbeidet her legges til legeforeningens hovedstruktur, ikke i 

ulike foreningsledd.  

 

Sak 15. Deltakelse via elektroniske løsninger 

- Ønskelig med mulighet for digitale møter der det er vanskelig å samle 

medlemmene. Aktuelt f.eks. ved valg av medlemmer til LSAs landstyre i 

fylkene, altså ved valg i yrkesforeninger, ikke bare fylkesforeninger. 

 

Sak 17: Ny fagmedisinske aks 

- Er det nødvendig med spesialitetsråd når fagstyre/fagråd opprettes? Burde 

vært vurdert sammen med de de foreslåtte endringer. 

- Er ikke om å gjøre å ha en mer kompleks og byråkratisering! 
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- Dette tiltaket vil bli kostnadsdrivende. Uheldig at hovedforeningen og alle 

foreningsledd belastes for utgiftene til dette, jf. forslaget. 

- Burde vært vurdert å diskutere finansieringen av hovedforeningen vs. 

fagmedisinske foreninger. Innlegg fra LSA? 

- Foreslått endring øker representasjonen til sykehusspesialitetene på 

bekostning av de andre.  

 

Kirsten, Meera og Kristin deltar for LSA. Ole Johan deltar som representant for  

Sentralstyret. 

 

Sak 21/18 Årsmøtet. Delegatkurs. Praktisk gjennomføring mv 

  Styremøtet før møtet begynner 1700-1900 på Sem gjestegård 

  Middag kl. 2000 (tirsdag etter styremøtet) med NORSAM. 

 

  Gjennomgått påmeldingsliste ad: landsrådsrepresentanter.  

 

Ragni oversender oppdatert liste over landsrådsrepresentanter til leder/nestleder. 

 

LSAs leder har sendt ut egen invitasjon til medlemmene i Landsrådet. Eget 

tillitsvalgtkurs avholdes årsmøtedagen etter lunsj. 

 

LSA er tilfreds med at årsmøtekurset som vanlig arrangeres av NORSAM. 

 

Sak 22/18 Oppnevning av representant til ressursgruppe om legers rolle i 

sykemeldingsarbeidet, samt deltagelse i workshop 

 

Vedtak: 

Egil foreslås som representant.  

 

Sak 23/18 Nettsiden 

Styret diskuterte aktivitet som bør legges ut på nettsiden. 

 

  Vedtak:  

  Tatt bilder av de tilstedeværende i dag. 

Styremedlemmer med fravær sender inn bilder via LSA@legeforeningen.no 

(kan ikke lastes opp av den enkelte) 

Hver enkelt lager kort presentasjon av hvem man er, arbeidssted, tidligere 

arbeidssteder, andre jobb-/legeforeningserfaring til Ragni. 

 

Sak 24/18 Aktuelle høringer 

mailto:LSA@legeforeningen.no
mailto:LSA@legeforeningen.no
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Ole Johan gjennomgikk den utsendte høringslisten. Styret gjennomgikk og 

diskuterte de aktuelle høringer, samt fordelte ansvar.  

 

Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her:  

https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-

arbeid/Horingsuttalelser/   

 

Sak 25/18 Eventuelt 

Cato orienterer om fastleger som er misfornøyd med bistanden fra Dnlf i 

tilsynssaker. Skal startes utredning om mulig bistand i Dnlf. 

https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/

