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Årsmelding LSA 2014

1. Generelt om årsmeldingen
Årsmeldingen følger regnskapsåret, og gjelder derfor fra 1.1.14 tom 31.12.14. Årsmeldingen er
utarbeidet av styret i LSA til orientering og godkjenning av Landsrådet.
2. Om LSA
LSA er en yrkesforening og en del av Den norske legeforening. LSA organiserer leger i
samfunnsmedisinsk arbeid.
Per 31.12.14 var det 944 medlemmer registrert i LSA, som er en liten økning fra året før (908).
Av medlemmene er 245 67 år eller eldre. 404 av medlemmene er godkjente spesialister LSA
har ingen studentmedlemmer. 624 av medlemmene er menn, noe som gir en kvinneandel av
medlemsmassen på ca 32 %. Det er 280 registrerte medlemmer under 50 år, og kvinneandelen
her er på 52 %, som er en økning på 4 % fra året før.
Den lokalforeningen som har registrert flest LSA medlemmer er Oslo legeforening med 206
samfunnsmedisinere. På de neste plassene følger Hordaland (79), Akershus (66) og Nordland
(61). Den lokalforeningen som har færrest samfunnsmedisinere registrert er Aust-Agder med
25 medlemmer. LSA har 10 medlemmer registrert i utlandet.
3. Landsrådet:
Landsrådet er LSAs øverste organ. I følgevedtektene består Landsrådet 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.I praksis er denne
samensetningen vanskelig å gjennomføre.
I praksis har Landsrådet i LSA i 2014 bestått av følgende medlemmer (opplysninger fra
medlemsregisteret):
• Ann-Margret Haaland
• Barbro Elisabeth kvaal
• Dianne E. Steenberg
• Egil Bjørløw
• Håvard Avelsggaard
• Inger J. Onshus Williams
• Jens Andreas Mørch
• Jon Halvard Bø
• Kai Grimstad
• Karin Rønning
• Kenneth Johansen
• Kirsten Andrea Toft
• Knut-Ivar Berglund
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Leif Anders Stuevold
Jan Ove Tryti
Marit Johanne Aoude Kamøy
Ole Johan Bakke
Tom Berner 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.
I 2014 bestod 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

LSAs leder er 1. representant i Den norske legeforenings landsstyre. Ole Johan Bakke og Inger
Williams har også representert LSA i Legeforeningens landsstyre.
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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. Representanter i øvrige utvalg:
• Turnusrådet ved Barbro Kvaal
• Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse ved Barbro Kvaal

7. Sekretariat
LSA kjøper sekretariatsbistand fra hovedforeningen tilsvarende ca 20 % stilling.
8. Økonomi
Økonomitjenester i form av regnskapsføring kjøpes av Legeforeningens økonomiavdeling.
Regnskapet for 2014 viser et merforbruk i foreningen på ca kr 14000. Dette er tilnærmet
balanse.
Det er et mål for styret i LSA å balansere regnskap så godt som mulig opp mot budsjett vedtatt
av Landsrådet 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. 2014 var et år der planlagt aktivitet ble gjennomført uten store avvik, og det
var ingen store overraskelser på positiv eller negativ måte. Dermed er økonomien i tilnærmet
balanse.
9. Revisor
Foreningens revisor er revisjonsfirma Kjelstrup og Wiggen ANS. Regnskapet for 2014 er
revisorgodkjent uten anmerkning.

10. Styrets arbeid
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LSAs styret definerte følgende satsningsområder i starten av sin arbeidsperiode,og disse har også
vært arbeidsmålene i 2014:
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
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
Noe av arbeidet med med satsningsområdene gjennspeiles i følgende aktiviteter:
Styremøter:
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LSA hadde i 2014 5 styremøter fordelt over året. Dette har vist seg å være et hensiktsmessig
antall i forhold til saksmengde. Årsmøtet ble avholdt på Røros 13. mars og det ble som
tidligere avholdt i samarbeid med vår fagmedisinske søsterforening NORSAM.
Aktuelle saker som har vært arbeidet med på ulike måter i styret i 2014:
-

Facebook-konto
Twitter-konto
LSAs nettsider
Legevakt
Diverse invitasjoner fra ulike prosjekter
Enkeltsaker innmeldt fra medlemmer
Høringer
Helsedirektoratets kampanje «Åpenbart påvirket»
Startet arbeidet med forslag til nye vedtekter
En representant deltar i Helsedirektoratets ekspertutvalg for Ebola
En representant deltar i en gruppe ved FHI som skal revidere pandemiveilederen

Høringer:
LSA er fortsatt svært aktiv i arbeidet med høringer, og dette arbeidet prioriteres av styret ved at
styret har definert en egen høringskoordinator. Styret i LSA har avgitt 26 aktive høringer i
2014. Disse er tilgjengelig på LSAs nettsider.
Å arbeide med høringer tar tid og krever en betydelig arbeidsinnsats. Det oppleves imidlertid
at LSAs høringsuttalelser har påvirkning på politikkutformingen i Legeforeningen, og dette
arbeidet vurderes derfor som hensiktsmessig og meningsfullt.
Medlemsmøte:
LSA hadde som målsetning å gjennomføre et medlemsmøte i løpet av 2014. Dette ble
gjennomført i 1. oktober i Bodø. Det var ca 40 medlemmer tilstede på møtet. Beredskap i
forbindelse med ebola-krisen ble hovedtemaet på møtet som ble avsluttet med en felles
middag. Møtet fikk gode evalueringer i etterkant. Styret har også forsøkt å få til et tilsvarende
møte i Trøndelag uten foreløpig å lykkes. Et medlemsmøte skal avholdes i løpet av høsten
2015, men sted er foreløpig ikke avklart.
Internasjonal folkehelsekonferanse:
Styreti LSA deltok sammen med NORSAM styret på en internasjonal folkehelsekonferanse i
Glasgow i november 14. Her ble deltakelse på kpnferansen kombinert med styremøte og
samarbeidsmøter med NORSAM
11. Samfunnsmedisinske priser
Det ble ikke delt ut samfunnsmedisinske priser i 2014.
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