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1. Generelt om årsmeldingen 

 

Årsmeldingen følger regnskapsåret, og gjelder derfor fra 1.1.16 tom 31.12.16. 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 31.12.15 var det 983 medlemmer registrert i LSA, som er en liten økning fra året før (960).  

LSA har 21 assosierte medlemmer. 

 

 

Den lokalforeningen som har registrert flest LSA medlemmer er Oslo legeforening med 218 

samfunnsmedisinere. På de neste plassene følger Hordaland (83), Akershus (62) og Nordland 

(60). Den lokalforeningen som har færrest samfunnsmedisinere registrert er Sogn og Fjordane 

med 24 medlemmer. LSA har 11 medlemmer registrert i utlandet.  

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er LSAs fagmedisinske søsterforening. 

Hovedoppgaven til NORSAM er å holde den samfunnsmedisinske spesialistutdanningen i 

gang og sikre kvalitet og kapasitet i denne. NORSAM sliter med lave medlemstall, som igjen 

har konsekvens er for økonomi og kapasitet i foreningen. Dessverre er det kun 273 LSA 

medlemmer som har NORSAM som sin hovedfagmedisinske forening av totalt 364 ordinære 

medlemmer. Til sammenlikning er 307 LSA-ere registrert som hovedmedlemmer i Norsk 

forening for allemenmedisin (NFA). LSA oppforderer derfor våre medlemmer til å melde seg 

inn i NORSAM for å støtte og bidra til det faglige arbeidet som gjøres i denne foreningen. 

 

3. Landsrådet: 

 

Landsrådet er LSAs øverste organ. I følge vedtektenes § 7 er landsrådets sammensetning som 

følger : 
Landsrådet består av 26 medlemmer; LSAs styremedlemmer (7stk) samt LSAs tillitsvalgte i 

lokalforeningene (19 stk). 

 

Dersom LSAs styremedlemmer også har funksjon som lokale LSA-tillitsvalgte, skal LSA-

tillitsvalgtes vararepresentanter  i den aktuelle lokalforeningen innkalles til LSAs Landsråd, 

slik at Landsrådsantallet er stabilt uavhengig av styresammensetning.  

Fra 1. september 2015 er opplysningene fra medlemsregisteret om LSAs landsråd som følger: 

 
Navn Lokalforening medlemsstatus 

Steenberg, Dianne E. Akershus  Medlem 

Korsmo, Geir Jentoft Akershus Varamedlem 

UBESATT VERV  Aust-Agder Medlem 
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Kristian Krogshus Buskerud  Medlem 

Johansen, Kenneth  Finnmark  Medlem 

Pedersen, Bente 
Bjørnhaug Hedmark Medlem 

Fougner, Jon Iver Hedmark  Varamedlem 

Moltumyr, Tord Hordaland Medlem 

Kristin Cotta Schønberg Hordaland Varamedlem 

Kaldhol, Inger Lise 

Møre og 
Romsdal Medlem 

Grimstad, Kai 
Møre og 
Romsdal Varamedlem 

Baumgarten-Austrheim, 
Barbara Nordland  Medlem 

Avelsgaard, Håvard Nord-Trøndelag Medlem 

Granlund, Tor-Finn Nord-Trøndelag Varamedlem 

UBESATT VERV  Oppland Medlem 

Kamøy, Marit Johanne 
Aoude Oslo Medlem 

Steen, Tore Wælgaard Oslo Varamedlem 

Torvik, Hans Petter Rogaland Medlem 

Jan Ove Tryti 
Sogn og 
Fjordane Medlem 

Helge Hatlevold Sør-Trøndelag Medlem 

Høgli, Vegard Telemark Medlem 

UBESATT VERV  Troms Medlem 

UBESATT VERV  Vest-Agder Medlem 

Skei, Sigmund Vestfold Medlem 

Storhaug, Lise 
Wangberg Østfold Medlem 

Bø, Jon Halvard Østfold  Varamedlem 

 styremedlemmer  

Bakke, Ole Johan styremedlem Medlem 

Bjørløw, Egil styremedlem Medlem 

Grepp, Meera Prakash styremedlem Medlem 

Rønning, Karin styremedlem Medlem 

Schønberg, Kristin Cotta styremedlem Medlem 

Toft, Kirsten Andrea styremedlem Medlem 

Williams, Inger 
J.Onshus styremedlem Medlem 

 

 

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. 
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Styret i LSA i 2016 bestod av følgende medlemmer: 

 

Kirsten Toft (leder) 

Meera Prakash Grepp (nestleder) 

Ole Johan Bakke (høringskoordinator) 

Egil Bjørløw (nettansvarlig) 

Kristin Cotta Schønberg 

Karin Rønning 

Inger Williams 

 

1. vara: Inger Uglenes 

2.  vara: Lise Wangbereg Storhaug 

 

 

5. Sekretariat 
 

LSA kjøper sekretariatsbistand fra hovedforeningen tilsvarende ca 20 % stilling. I 2016 var 

Kristin Wiik tilknyttet LSA og løste denne oppgaven  på en forbilledlig måte. 
 

6. Økonomi 

 

Økonomitjenester i form av regnskapsføring kjøpes av Legeforeningens økonomiavdeling. 

Regnskapet for 2016 viser et merforbruk på ca 25 000 kr. Dette skyldes at vi i 2016 

gjennomførte et arbeidsmøte. Styret bad årsmøtet 2016 om lov til å bruke avsatte midler til 

dette formålet, da det ikke ble gjennomført som planlagt i 2015, og dette førte til et 

mindreforbruk på regnskapet dette året. 

 

Bruk av avsatte midler ble ikke regulert inn i budsjettet, og vises derfor ikke på regnskapet. 

Med denne forutsetningen er resultatet for 2016 godt innenfor rammene, da det ble gitt tilatelse 

til bruk av 100 000 til arbeidsmøtet.  

 

Revisor 

 

Foreningens revisor er revisjonsfirma Kjelstrup og Wiggen ANS. Regnskapet for 2016 er 

revisorgodkjent uten anmerkning. 

 

 

7. Styrets arbeid 

 

LSAs styret definerte følgende satsningsområder i starten av sin arbeidsperiode. Styrets 

satsningsområder 2015-2017: 

• Medlemsservice 

• Ledelse 

• Samfunnsmedisinsk beredskap 

Det har vært gjort mye arbeid på disse områdene. LSA har blant annet gjennomført en questback 

blant sine medlemmer for å få grunnlag for politikkutforming på satsningsområdet som går på 

samfunnsmedisinsk beredskap. Her gjennstår det fremdeles en del spørsmål før vi kan være helt 

tydelige på hva vi i LSA mener om dette, men noen elementer er vi klare på. LSA jobber opp 

mot hovedforeningen for å løfte samfunnsmedisinsk beredskap inn til forhanslingsbordet med 

KS. 



Årsmelding LSA 2016 

 

 5 

 

 

Styremøter: 

 

LSA avholdt 5 styremøter i 2016 fordelt over året. Dette har vist seg å være et hensiktsmessig 

antall i forhold til saksmengde. Årsmøtet ble avholdt i Fredriksatad i juni, og det ble som 

tidligere avholdt i samarbeid med vår fagmedisinske søsterforening NORSAM. 

 

 

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 21 aktive høringer i 

2016.  

Disse er: 

• Skolehelse 

• Endring i forskrift om utskrivningsklare pasienter 

• Vaksinasjon – legemiddelmeldingen 

• Legemiddelgjennomgang sykehjem 

• Tobakkskadeloven  

• Helsetjenestens organisering på skadested 

• HPV-opphentingsprogram 

• Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre 

tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 

• NOU 2015  17 Først og fremst 

• Nasjonal faglig retningslinje for demens 

• Norsk indeks for medisinsk nødhjelp-utgave 4 

• Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av 

virksomhet 

• Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser 

• Gravide rusmisbrukere  

• Spesialistkrav allmennmedisin 

• oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.   

• Veileder om pårørende i helse - og omsorgstjenesten 

• Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

• Drikkevannsforskriften 

• Etterutdanning 

• Ariansonutvalget; Med åpne kort 

  

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. 

 
 

8. Samfunnsmedisinske priser 

 

Camilla Stoltenberg mottok Fakkelbærerprisen i 2016, og hun fikk denne overrakt under 

årsmøtemiddagen i Fredrikstad. 

 

  


