
 

 

 

Program 
Seniorseminar, Askeladdens Hus, Soria Moria Hotell 

19. – 20. april 2023 

 

 

 
 

 
Seminaret omhandler temaet fra yrkesliv fremover mot et liv som hel eller delvis 
pensjonist, og retter seg mot leger i alderen 60-64 år – med ledsagere. 
 
Målsettingen med seminaret er å hedre seniorene, og å sette søkelyset på hva som er 
viktig nå og i fremtiden; 

o Øke bevisstheten rundt hvilke spørsmål og endringer du står foran de 
kommende årene 

o Avklare eventuelle spørsmål om pensjon, arv og skifte etc. 
o Kanskje bidra til avklaring av hva du ønsker å gjøre fremover 

 
 
Kurskomite 
Hildegunn Dalland, det faglige:   hildegunn.dalland@legeforeningen.no 
Sue Anita Solberg, det praktiske:  sue.anita.solberg@legeforeningen.no  
 
 
Arrangør 
Den norske legeforening og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 
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Onsdag 19. april 

 
10.00 Kaffe m/gjærbakst  
 
10.30   Oppstart ved kurskomiteen  
 
10.45   I livets skole. Rapport fra en avgangselev  

Inge Eidsvåg, historiker, forfatter og lektor på Nansenskolen 
 
11.45   Folketrygd og KLP  

Natalia Ebbesen, kunde- og salgsleder KLP 
 
12.45   Lunsj  
 
13.45 SOPs ytelser og private forsikringer  
 Grethe Veiåker Nilsen, spesialrådgiver  

Seksjon for SOP og Utdanningsfond, Den norske legeforening  
 
14.45   Pause med innsjekking utenfor møterommet 
 
15.00 Hvordan ta vare på sine nære relasjoner som pensjonist?  
 Frode Thuen, psykolog, professor og forfatter 
 
15.45   Pause  
 
16.00    Hvordan ta vare på sine nære relasjoner som pensjonist?  forts.   

Frode Thuen, psykolog, professor og forfatter  
 

16.30   Pause  
  

16.45  Personlig rådgivning med KLP for offentlige leger/sykehusleger 
Møterom: Kragerø og Skomvær  
Forhåndspåmelding kreves.  

 
16.45 Personlig rådgiving med SOP for medlemmer i PSL/AF 

Møterom: Sigdal og Laulia  
Forhåndspåmelding kreves.  

 
19.30   Vi møtes i Trollhallen  
 
20.00   Middag 
  



Torsdag 20. april 

 

Fra kl. 07.00  Frokost   
Vi anbefaler alle å sjekke ut før møtestart 

 
08.30    Aldring, læring, vekst  

Knut Eldjarn, spesialist i indremedisin og geriatri 
 
09.30   Fysisk aktivitet – vedlikehold og utvikling 

Jan Hoff, idrettsfysiolog og professor i medisin 
 
10.30   Pause 
 
10.45 Seniorpolitikk i praksis i sykehusene (møterom 4 ) 
   Jan Eikeland, spesialrådgiver og advokat  

Avdeling for jus og arbeidsliv, Den norske legeforening 
 
10.45   Avvikling av praksis + delt praksis 

Øyvind Anmarkrud, rådgiver/advokat  
Avdeling for jus og arbeidsliv, Den norske legeforening 

 
12.00   Lunsj  
 
13.00   Musikk og hjernen 
   Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening 
 
13:45   Skatt og pensjon 
   Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag 
 
14.15   Pause 
 
14.30   Aktuell familiejus, arv, skifte og familierett  

Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag 
 
15.15   Pause 

15.30   Aktuell familiejus forts.  

16.00   Oppsummering og hjemreise  

 

 

Med forbehold om endringer i programmet 


