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Til styret         Oslo 20. mars 2015 
         

 

REFERAT STYREMØTE I LSA 

 
Tirsdag 17. mars 2015 

klokken 12.30-17.00 

Legenes Hus, Oslo 
 

Tilstede:  Kirsten Toft (leder), Ole Johan Bakken, Toril Hagerup-Jenssen, Inger J. O. 

Williams, Karin Rønning 

Fravær: Barbro E. Kvaal Egil Bjørløw, Meera P. Grepp 

 

Sekretariatet: Anita Fagersand (sekretær) 

 

 

Sak 10/15 Referat fra styremøte 14. januar 2015 

Vedtak: referatet godkjennes uten merknad 

 

Sak 11/15 Nytt fra styret 

 

Toril:  Har møte med direktoratet 

Inger:  Årsmøte i Sør-Trøndelag LSA sammen med fylkesmannens 

kommuneoverlegemøte 2015 

Ole Johan: Tariff-forhandlinger, særavtalen, EPJ-løftet, økt aktivitet i nemnden 

Karin:  Ebola – plan på høring. Vanskelig for sykehus å få tak i 

kommuneoverlegen. Ønsker å skrive brev til H.dir med tanke på 

problemer for ansatte leger å videreutdanne seg 

Kirsten: Høring ute ang sykehus på Helgeland – nå har man tre. Mye arbeid i 

forbindelse med Arianson-utvalget og ferdigstillelse av NOU som er 

berammet til høsten. 

Alle har utfordringer med lokale årsmøter for LSA. Forslag at flere har årsmøtene i 

forbindelse med kommuneoverlegemøter 

Sak 12/15 Regnskap 2014 

Regnskap for 2014 ble signert under møtet av de tilstedeværende. Sekretariatet 

sender det i posten til signering av Barbro og Egil. Budsjett 2015 vil bli diskutert 

under neste styremøte (05. mai 2015) og alle oppfordres til å sette opp innspill til 

dette – samt eventuelle spørsmål man har til regnskapet for 2014. Viktig å være 

forberedt på spørsmål fra salen under årsmøtet 1. september. Alle oppfordres også 

til å skrive litt om egne aktiviteter i LSA-regi i 2014 – som sendes Kirsten for 
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samling til en årsberetning. 

Sekretariatet tar kontakt med Tidsskriftet for pris på publisering av årsmøtet der, 

samt invitere til innspill for mottakere av Fakkelbærerprisen.  

Sak 13/15 Reforhandling av særavtale SFS 2305 

Legeforeningen arrangerer 10. april en tariffkonferanse om særavtalen. Det var 

uttrykt ønske fra Legeforeningen at LSA stiller med så mange som mulig, men 

Kirsten selv kan ikke. Ole Johan skal prøve å stille og kanskje Egil også kan. 27. 

mars er det møte i Legenes Hus om særavtalen hvor Ole Johan stiller. 

Sak 14/15 Endring av LSAs vedtekter 

Kirsten hadde laget et forslag til endringer i vedtektene som ble delt ut og diskutert 

under møtet. Anita gjør endringer i henhold til det som kom fram under 

diskusjonen. Dette blir nytt tema under styremøtet i mai. 

Sak 15/15 Medlemsbrev 

 

Kirsten planlegger et nytt medlemsbrev før påske og etterlyste innspill. Forslag:  

- Valg – både sentralt i Legeforeningen samt i LSA 

- Vaksine – meslinger 

- Primærhelsetjenesten 

- Ebola 

- Norge er med og bygger opp folkehelseinstitutter i andre land 

Forslagene blir fordelt på nyhetsbrev før påske og nyhetsbrev før sommeren. 

Sak 16/15 Årsmøtet. Oppdatering ved Egil 

Siden Egil var syk tar Kirsten kontakt med han. 

Sak 17/15 Aktuelle høringer 

19.03 Avtalefestet pensjon – ikke LSA 

19.03 Opptjening av pensjonsrettigheter – ikke LSA 

20.03 Behov for utvidet vern mot aldersdiskriminering – ikke LSA 

03.04 Landsstyresak – forslag til endringer i § 3-3-3 (2) – Ole Johan 

08.04 Forslag på kandidater – Kirsten 

02.04 Landsstyresak – Legeforeningens samarbeid med andre – ikke LSA 

07.04 Landsstyresak – betegnelsen lokalforening/endre betegnelse – Ole Johan 

23.03 Kritisk informasjon for kjernejournal – Ole Johan 

23.03 Lov og forskrift om gjennomføring av rusomsorgen – Inger 

01.04 Innspillrapport om psykisk helse og rus – Toril, Inger, Meera 

07.04 Landsstyresak – Prinsipprogram og arbeidsprogram – ikke LSA 
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25.03 Kandidater til Akademikerprisen 2015 – ikke LSA 

 Miljøvern – helsetilsyn – Kirsten 

 

Sak 18/15 Eventuelt 

Fakkelbærerprisen 2015. Valg mellom tre farger – valget falt på rød. Trykkeriet får 

i oppdrag å lage diplom og plakett for utdeling, Karin tar dette videre. Anita tar 

kontakt med Tidsskriftet for å få pris på annonsering med tanke på innspill på 

kandidater. 

 

6. mai har AF landsmøte i Fredrikstad. Ole Johan stiller på vegne av LSA og Anita 

gir beskjed til AF. 

 

Kirsten sjekker ut hvem som er i valgkomiteen for LSA 

 

 

 

 

Referat 

Anita Fagersand 

sekretær LSA 


