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Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2017 til og med april 2018 

Denne årsberetningen følger tradisjonen med å dekke ett år og tidsrommet nær opp til 

møtet hvor årsmøtet/vårmøtet avholdes. Alternativet ville vært å la årsberetningen følge 

kalenderåret. Men da ville årsmøtet ikke fått en oversikt over hva som har hendt 

halvåret opp mot årsmøtet. 

Antall medlemmer per 16. april 2018 er 556 ordinære medlemmer mot 559 per 18. april 

2017. I 2017 ble det innmeldt 32 nye medlemmer og 13 til og med 12. april 2018.   

Eldre legers forening har hatt et godt driftsår. Se også under "Økonomi". Vårmøtet med 

årsmøte på Scandic Hotell Lillehammer 9. – 11. juni 2017 samlet 140 

deltagere/medlemmer. Høstmøtet på Soria Moria 5.-6. november samlet 207 deltagere. 

Programmene for møtene ligger vedlagt bakerst i årsberetningen. 

 

Fra 01.09. 2017 - 31.08. 2019 har styret og komitéer følgende sammensetning:  

Styret 

Leder: Tone Sparr, nestleder: Bernt Einar Østensen, styremedlemmer: Fin Resch, 

Ragnhild Halvorsen, Sigrun Solberg og Berit Grøholt. Varamedlem: Rolf Kirschner 

Medlem Bernt Kvarstein trakk seg fra videre styreverv under årsmøtet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurskomité 

Leder: Fin Resch, medlemmer: Ragnhild Halvorsen og Berit Grøholt 

 

Representanter til Legeforeningens landsstyre 

Foreningens leder og nestleder er av årsmøtet samtidig valgt til landsstyrerepresentanter 

og styret velger vararepresentanter blant styrets medlemmer. Leder Tone Sparr og 

nestleder Bernt Einar Østensen (Vara: Fin Resch og Ragnhild Halvorsen) 

 



 

Valgkomité 

Anne Larsen (leder), Ingunn Løkstad Salvesen og Hans Asbjørn Holm. 

Sekretariat 

Sekretariatsoppgavene for Elf har siden foreningen ble startet i 1988 vært plassert 

sentralt i Legeforeningen i samarbeid med generalsekretæren. Sekretæren har hatt 

hovedstilling i Legeforeningen med bistilling (20 %) som sekretær for Elf. Stillingen lønnes 

av Legeforeningen.  

Fra våren 2015 har vi brukt kongressarrangøren Congress Conference for organisering og 

gjennomføring av foreningens vår- og høstmøter.  

 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter i 2017 og 4 møter i 2018 frem til vårmøtet. De fleste møtene 

ble avholdt i Legenes hus: 13. februar, 29. mars, 3. mai, 9. juni (Lillehammer), 30. august, 

26. september, 24. oktober, 5. november (Soria Moria), 9. januar, 13. februar, 20. mars 

og 17. april. De fleste styremedlemmer og varamedlemmer har møtt på alle styremøter 

som hver gang har vært beslutningsdyktige. 

Sakslister med styrereferater er åpne for alle og kan leses på Elfs hjemmesider. 

 

Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund, Scandic Parken 29. mai – 1. juni 2017.  

ELF's representanter i landsstyret var i 2017 Tone Sparr og Kolbjørn Forfang. Tone Sparr 

og vara Anne Larsen deltok. 

 

Legeforeningens lederseminar 17.-18. januar 2018 på Hotell Bristol i Oslo 

Leder Tone Sparr deltok.  

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin, Stavanger 12.-13. mars 2018 

Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

Deltakere: Leder Tone Sparr og leder av kurskomiteen, Fin Resch. 

 

Aktuelle saker for styret 

Orienteringer om:  

- Norsk medisinsk museum 

- LIS-leger og faste stillinger 

- Alders- og sykehjemsmedisin 

- Seniorpolitikk 

Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer) 

programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid. 

 

 



 

Høringer 

 Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid 

 Brev fra Rådet for legeetikk – oppfordring til å kartlegge de viktigste etiske 

utfordringene innen deres fag.  

 Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

 Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger  

 Kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved 

opptak til medisinstudiet 

 Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk 

 

Møter 

Styret har vedtatt at praksis med å avholde vårmøtene ulike steder i landet skal 

opprettholdes. Eldre legers forening en landsdekkende forening og vil markere dette ved 

valg av møtesteder. Det ble vedtatt å avholde vårmøtet 2018 i Trondheim og tilbud fra 

ulike hoteller, tidspunkt etc. ble vurdert og valgt. Høstmøtet 2018 ble bestemt avholdt 

som vanlig på Soria Moria, tidsrom søndag - mandag 4.-5. november. Vårmøtet 2019 skal 

arrangeres i Skien helgen 24.-26. mai. 

 

Medlemsverving 

I 2014 ble det foretatt en rekrutteringskampanje for å verve flere medlemmer til 

foreningen. Kampanjen førte til 90 nye medlemmer. Styret har i løpet av første halvår 

2018 sendt brev til alle som fyller 70 år med invitasjon til medlemskap i Eldre legers 

forening. Medlemstallet har holdt seg stabilt på rundt 550 de tre siste årene.  

Under Legeforeningens seniorseminar på Soria Moria 17.-19. oktober 2017 og 14.-15. 

februar 2018 holdt leder Tone Sparr presentasjonen "Det gode pensjonistliv, aktivitet i 

balanse? " for 60 deltakere i oktobermøtet 2017. 

 

Websiden 

http://legeforeningen.no/spesial/Eldre-legers-forening/ 

Sekretær Kristin Alfhei er nettredaktør av websidene. Møtereferat og andre aktuelle 

nyheter blir publisert ved behov og styret oppfordrer sine medlemmer til å komme med 

innspill, forslag og innlegg som andre medlemmer kan ha glede av. Forslagene sendes til 

elf@elf.legeforeningen.no.  Før jul ble det sendt ut en elektronisk julehilsen til alle 

medlemmer på e-post med teknisk bistand fra Congress Conference AS. Ambisjonen er å 

produsere et oppdatert produkt som medlemmene vil finne interessant og nyttig å 

bruke.  

 

IT og digitale systemer 

Medlemmer uten registrert e-post får fortsatt invitasjonen til vår- og høstmøter som 

vanlig post. Invitasjonen til møtene ble sendt elektronisk til dem som har registrert sin e-

postadresse. Påmeldingen foregår hovedsakelig elektronisk ved hjelp av den digitale 

løsningen til Congress Conference AS og betaling kan også gjøres elektronisk.  Styret 

http://legeforeningen.no/spesial/Eldre-legers-forening/
mailto:elf@elf.legeforeningen.no


 

oppfordrer alle medlemmer til å opprette egen e-post. Ønske eller spørsmål om 

medlemskap i Eldre legers forening sendes til medlem@legeforeningen.no eller til 

elf@legeforeningen.no  

 

Økonomi 

Styret bestreber seg på å holde utgiftene til foreningens drift nede. Men styret har 

funnet det riktig å kombinere det medisinskfaglige møtet med en festmiddag med 

underholdning i tillegg til en utflukt på vårmøtet. Foredragsholderne får sine utgifter 

dekket og blir tilbudt et honorar etter Legeforeningens satser. Tillitsvalgte/Styrets 

medlemmer får sine utgifter til reise og opphold dekket, men mottar ikke honorar for sitt 

arbeid. Støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) er avgjørende for å 

kunne avvikle møtene med lave kursavgifter.   

Likviditeten til foreningen er tilfredsstillende på grunn av bevilgningen fra SOP samt en 

fornuftig og balansert avveiing i all forbruk som styret beslutter.  

Regnskap og budsjett for 2017 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften på kr. 350 

forblir uendret gjennom 2018. 

 
For styret i Eldre legers forening   
mai 2018 

 
Tone Sparr   
Leder  

 
Faglig program for vårmøtet i Lillehammer 9.-11. juni 2017 og høstmøtet på Soria Moria, 
5.-6. november 2017: se egne vedlegg. 
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PROGRAM 

Eldre legers forenings årsmøte og vårkurs 9.-11. juni 2017  
Lillehammer hotell 

Fredag 9. juni  
 
14.00 - 15.00       Registrering og rundstykker 
 
15.00 - 15.45   Gen og immunterapi  Professor Johanna Olweus 
 
15.45 - 16.30  Medisin og toppidrett, hva er prisen? Tidl. medisinsk sjef Antidoping Norge, Per Wiik Johansen 
 
16.30 - 17.00  Kaffepause 
 
17.00 - 17.45  Doktorbarn i nord i en gjenreisningstid Prof. em. Gro Nylander 
 
19.00   Middag 
 

Lørdag 10. juni 
 
09.00 - 10.00  Årsmøte med valg   
 
10.00 - 10.30  Kaffepause 
 
10.30 - 11.15  Tarmfloraen, kroppens største organ Dr. Jørgen Valeur 

 
11.15 - 12.00  Behandling av urininkontinens hos menn Dr. Henriette Veiby Holm 
 
12.00 - 12.30  Om Bjørnson og Aulestad Tidligere overlege Johan Kofstad 
      
12.30 - 13.30    Lunsj 
 
13.45   Buss til Aulestad og Maihaugen - omvisning på bygdetunene 
 

Vi er tilbake på hotellet senest kl. 17.00 
 

19.00   Aperitiff 
 
19.30   Festmiddag 
 

Søndag 11. juni 
 
09.00 - 10.00   Hustavler for mor og barn Tidligere overlege Randi Nordhagen og dr.med. Erlend Hem 

 
10.15 - 10.45  Kaffepause og utsjekking 
 
10.45 - 11.30  Robotkirurgi - blir kirurgen overflødig?  Overlege Bjørn Brennhovd 

 
11.30 - 12.15  Tyskerjentene og deres barn: forfølgelse, forsvar og redningsaksjoner   

Prof. em. Hans Christofer Børresen 

 
12.30 Lunsj og avreise 

 
Vel hjem!  



 
 

 

PROGRAM 
Eldre legers forenings høstmøte 5. og 6. november 2017 på Soria Moria 

 

Søndag 5. november 

13.00 – 14.00  Registrering, rundstykker og kaffe 

 

14.00 – 14.05  Velkomsthilsen 

   Tone Sparr, leder Elf 

 

14.05 – 14.45  Om oss eldre 

   Knut Eldjarn  

 

14.45 – 15.30  Med en klype salt – bilder fra saltets kulturhistorie 

   Olav Lund. 

 

15.30 – 16.00  Kaffepause 

 

16.00 – 16.45  3-D printing av organer 
   Joel Glover.  

 

18.00 – 18.30  Aperitiff i peisestuen 

 

18.30    Middag 

 

21.00    Konsert  

   Vollen Big Band, allsang, dans. 

 

Mandag 6. november 

09.00 – 09.45  Frontlinjer i kirurgifaget 

   Erik Fosse 

  

09.45 – 10.30  Selvmord blant unge: Hva kan Ibsen lære oss 

   Berit Grøholt 

 

10.30 – 11.00  Kaffepause 

 



 
 

 

Mandag 6. november fortsettelse: 

11.00 – 11.45  Refleksjoner med utgangspunkt i FN’s Tusenårsmål (2000-2015) og de 

   nye bærekraftmålene (2016-2030) 

   Sverre Lie 

    

12.00 – 13.00  2-retters lunsj 

 

13.00 – 13.45  Zika-viruskampen og 16-årige studenters lek med 3-D printer 

   Elisabeth Gråbøl-Undersrud 

 

13.45 – 14.30  Klinikken: Fra organisk til opprivende utvikling. «You ain’t seen  

   nothin’ yet» 

   Ole Trond Berg   

 

14.30 – 14.45  Avsluttende kommentarer 

   Tone Sparr 

 

 

 

Kort historisk profil av Høstmøtets foredragsholdere («Mini-CV»): 

 

Knut Eldjarn. Indremedisiner, geriater, tidligere hovedlege og samfunnsmedisinsk rådgiver 

for KLP Forsikring, president i Dnlf. Laboratoriemedisinsk entreprenør i SERO. 

Olav Lund. Allmennlege, så psykiater, så leder for ressurssenteret Villa Sana, Vikersund. 

Joel Glover. Prof. PhD, Dept. of Molecular Medicine, Inst. of Basic Medical Sciences UiO. Dir. 

Norsk senter for stamcelleforskning OUS. Adj. prof. Sars International Center for Marine 

Molecular Biology. 

Erik Fosse. Thoraxkirurg. Prof. og avd. overlege Intervensjonssenteret, Rikshospitalet UiO, en 

klinisk forsknings og utviklingsavdeling for bildeveiledende og nye metoder. 

Berit Grøholt. Barnepsykiater. Prof. em. Institutt for klinisk medisin UiO.   

Sverre Lie. Professor og klinikksjef på Barneklinikken, Rikshospitalet UIO 1988-2006. Jobbet 

etter dette med internasjonal barnehelse til 2016.  

Elisabeth Gråbøl-Undersrud. Seniorrådgiver Bioteknologirådet. Disputas innen molekylær 

biologi UiO. Forskningsleder innen stamceller på Oslo Universitetssykehus.  

Ole Berg. Statsviter. Prof. em. PhD. Første leder av Senter for helseadministrasjon UiO. Nå 

fulltidsarbeidende pensjonert professor ved avd. for helseledelse og helseøkonomi UiO.  



 

 

 
 
RSM Norge AS 
Postb 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 

Oslo, 30. mars 2018 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Eldre legers forening som 
ble avsluttet den 31.12.2017 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi 
bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 

 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 

 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

 Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

 Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.  

 

 Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 
vurdert foreningens evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

 Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  
 

 Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

 Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til 
årsregnskapet. 

 

 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av foreningen. 

 

 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger.  
 



 

 

 Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-44 og 7-45 gir regnskapet med noter 
fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med styrets leder, øvrige styremedlemmer, 
sekretær og andre ledende ansatte om godtgjørelse, pensjon og sluttvederlag fra foreningen, 
samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styret, sekretær. ansatte og øvrige nærstående 

 
Andre opplysninger gitt til revisor 
 

 Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra årsmøter og styremøter, frem til avleggelse av regnskapet 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen og som involverer ledelsen, ledende 
personer med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor 
misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

 Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav.  
 

 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente. 
 

 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i note 8 
 

 Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte 
verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld 

 

 Foreningen har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig 
betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse.  
 

 Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha 
vesentlig betydning for regnskapene eller fortsatt drift i tilfelle manglende overholdelse. 

 
 
På vegne av Eldre legers forening 

 
Tone Broch Evang Sparr 
Leder 
















