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Til  

Landsrådets medlemmer      Sandnessjøen juni 2017 

Medlemmer av LSA 

         

Saksutredning til sak 6: Ny logo LSA 

 

Styret i LSA har i lengre tid diskutert muligheten for å endre dagens foreningslogo.  

Grunnen til dette er flere.  

 

Slik styret ser det bryter LSAs logo med de øvrige yrkesforeningslogoene i Legeforeningen når 

det gjelder form og størrelse. De øvrige yrkesforeningslogoene har mindre omfang og har et 

enklere uttrykk.  Styret mener det er et poeng at alle yrkesforeningene i Legeforeningen har 

noen fellestrekk, slik at foreningene tilsammen oppleves som en helhet.  Slik er det ikke i dag, 

og styret opplever at det er LSAs logo som skiller seg mest ut fra de øvrige.  

 

Alle yrkesforeningenes logoer er gjengitt under: 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 
 

Styret i LSA erkjenner de gode intensjonene i den opprinnelige LSA logoen. Den vil fortelle 

hva faget samfunnsmedisin består av. Imidlertid anser styret i LSA logoen for å være noe 

utdatert. I dagens samfunn synes vi illustrasjonen av samfunnet og familien bør være mer 

kjønns- og trosnøytral. I tillegg synes vi at det blir for mye synsinntrykk i logoen, som gjør den 

vanskelig å absorbere. Vi ser heller ikke helt hva hunden har sentralt i bildet å gjøre. 

 

Styret i LSA har bedt grafisk designer Marit Heggenhougen om å utarbeide et forslag til ny 

logo til foreningen. Vi ønsket å beholde den opprinnelige fargen, men gjøre den enklere og mer 

formlik de øvrige yrkesforeningslogoene. Fremdeles ønsket vi at mennesker og samfunn skulle 

være hovedelementene i logoen. Etter flere runder med ulike forslag har styret falt ned på ett 

logoforslag som vi synes er fint og mer moderne i uttrykket. 

 

Styret i LSA legger derfor frem forslag om at årsmøtet vedtar å endre LSAs logo til følgende 

logoforslag: 
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Forslag til vedtak: Landsrådet vedtar å endre LSAs eksisterende logo til styrets framlagte 

forslag til ny logo. 


