
ÅRSBERETNING  
FOR PERIODEN  

MAI 2015 T.O.M APRIL 2016 

ELDRE LEGERS FORENING

ÅRSBERETNING
FOR PERIODEN

MAI 2015 T.O.M. APRIL 2016



 

 

Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2015 til og med april 2016 

 

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 13. april 2016 har 562 ordinære medlemmer mot 550 per april 2015. 

I 2015 ble det innmeldt 47 nye medlemmer og 10 innen utgangen av april i 2016.   

Eldre legers forening har hatt et godt driftsår. Vårmøtet med årsmøte på Radisson Blu Bodø 5.-7. juni 

2015 samlet 85 deltagere/medlemmer. Høstmøtet på Soria Moria 1.-2. november samlet 220 

deltagere. Programmene for møtene er tatt med på slutten av denne årsberetningen. 

Utgiftene til avviklingen av møtene har økt og kursavgiften ble 25/11-2015 vedtatt å øke fra kr 300 til 

kr 450 kr på grunn av ekstern kongressarrangør for møtene. Som det fremgår av regnskapet for 2015 

har foreningen et mindre underskudd som skyldes administrativ og organisatorisk bistand fra 

Nordland legeforening til vårmøte i Bodø, samt litt større kostnader knyttet til innleid 

kongressarrangør for gjennomføringen av høstmøtet på Soria Moria 1.-2. november 2015.  

 

Fra 01.09. 2015 - 31.08. 2017 har styret og komitéer følgende sammensetning: 

Styret: 

Leder: Tone Sparr, nestleder: Kolbjørn Forfang, 

styremedlemmer: Anne Larsen, Kaare R. Norum, Bernt 

Kvarstein, Ingrid Spurkland. Varamedlemmer: Ragnhild 

Halvorsen og Fin Resch 

    

 

Bak fra venstre: Kaare R. Norum, Ragnhild Halvorsen, Fin Resch 

Midten fra venstre: Ingrid Spurkland, Bernt Kvartstein, Kolbjørn 

Forfang 

Foran fra venstre: Anne Larsen og Tone Sparr 

Kurskomité: 

Leder: Anne Larsen, medlemmer: Kaare R. Norum og Ingrid Spurkland 

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 Kolbjørn Forfang 

og (1. vara: Anne Larsen, 2. vara: Fin Resch) 

Valgkomité: Leder: Johan Kofstad, medlemmer: Ingunn Salvesen og Sverre Harvei. 



 

 

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 som sekretær for Elf. Stillingen har vært lønnet av Legeforeningen. 

Styret er avhengig av en velfungerende sekretariatsfunksjon for å arbeide effektivt. Spesielt er 

planleggingen og organiseringen av foreningens vår- og høstmøter arbeidskrevende. 

Første halvår 2015 ble det bestemt at planlegging, organisering og gjennomføring av foreningens vår- 

og høstmøte skal utføres av eksternt byrå på grunn av stor arbeidsbelastning i sekretariatet. Styret 

undertegnet 26. juni 2015 en avtale med kongressarrangøren Congress Conference AS som skulle 

bistå sekretariatet med planlegging, organisering og gjennomføringen av høstmøte på Soria Moria 1.-

2. november 2015. På styremøtet 25. november 2015 vedtok styret å benytte Congress Conference 

AS også til forberedelser og gjennomføring av foreningens vårmøte i Haugesund 3.-5. juni 2016. 

Kristin Alfhei overtok høsten 2015 stillingen som sekretær i foreningen etter Marianne Hauge Olsen 

som sluttet 1. oktober 2015. 

Styremøter: 

Det er avholdt 7 styremøter i 2015, de fleste møtene ble avholdt i Legenes hus: 4/2, 25/3, 5/6 (Bodø), 

19/8, 14/10, 1/11 (Soria Moria) og 25/11. I 2016 er det avholdt møter 6/1, 1/3 og 13/4. 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. 

Kurskomitéen har hatt tre møter. 

Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim 27.-29. mai 2015. Tidligere leder, Rolf Schøyen og 

nestleder deltok. 

Legeforeningens lederseminar 20.-21. januar 2016 i Oslo: Leder Tone Sparr deltok. Helseministeren 

var til stede første dag. 

Legeforeningens landsstyremøte i Oslo/Soria Moria Hotell 24.-26. mai 2016. ELF's representanter i 

landsstyret er Tone Sparr og Kolbjørn Forfang. 

 

Aktuelle saker for styret: 

 

Endring i helsepersonelloven:  

Stortinget vedtok endring i helsepersonelloven: Aldersgrensen for autorisasjon ble hevet fra 75 til 80 
år. Lovendringen ble vedtatt 19. juni 2015 og iverksatt fra 1. juli 2015. 
 

Møter: 

Vårmøtet i Bodø – de siste forberedelsene ble gjort under styremøtet i Bodø. 



 

 

Høstmøtet på Soria Moria ble forberedt, faglig program, sosialt program, underholdning, avtaler med 

hotellet mm. 

Styret har vedtatt at praksis med å avholde vårmøtene ulike steder i landet skal opprettholdes. Elf er 

en landsdekkende forening og vil markere dette ved valg av møtesteder. Det ble vedtatt å avholde 

vårmøtet 2016 i Haugesund og tilbud fra ulike hoteller, tidspunkt etc. ble vurdert og valgt. Høstmøtet 

2016 ble bestemt avholdt som vanlig på Soria Moria, tidsrom søndag - mandag 6.-7. november. 

Vårmøtet 2017 skal arrangeres i Lillehammer i helgen 9.-11. juni. 

 

Medlemsverving: 

Det er flere enn 3000 potensielle medlemmer (medlemmer av Legeforeningen som har fylt 65 år) 

som burde ha interesse av å kjenne til Elf og kanskje bli medlem. Høy alder på medlemmene gjør det 

nødvendig å rekruttere ca. 30 nye medlemmer hvert år for å opprettholde medlemstallet. En 

vervingskampanje i 2014 førte til ca. 90 nye medlemmer og styret arbeider kontinuerlig for å gjøre 

foreningen kjent blant potensielle medlemmer. Medlemstallet har holdt seg stabilt på rundt 550 

siden kampanjen i 2014 og det er det høyeste i foreningens historie.  

Leder Tone Sparr holdt innlegg om seniorpolitikk for leger på Arbeidsmedisinsk uke i januar 2016. 

Under Legeforeningens seniorseminar på Soria Moria 9.-11. februar 2016 holdt leder av 

kurskomiteen, Anne Larsen, et innlegg om Eldre legers forening for ca 60 deltakere.                             

 

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

Styremedlem Ingrid Spurkland var nettredaktør frem til høsten 2015 da sekretær Kristin Alfhei 

overtok. Møtereferat og andre aktuelle nyheter blir jevnlig publisert på siden og styret oppfordrer 

sine medlemmer til å komme med innspill og tips til sekretær på e-post: 

kristin.alfhei@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. Det er fremdeles en utfordring at 

medlemmene i liten grad bruker hjemmesiden som informasjonskilde og at foreningen ikke når 

medlemmene i særlig grad ved å bruke hjemmesiden. 

IT og digitale systemer: 

Det er nå ca. 60 medlemmer som ikke har registrert sin e-post adresse i Eldre legers forening. De som 

ikke har gjort det, oppfordres til å sende adressen til medlem@legeforeningen.no. 

Invitasjon til høstmøte på Soria Moria i november 2015 og til vårmøte i Haugesund 2016 ble sendt 

elektronisk til dem som har registrert sin e-postadresse. De som ikke har gjort det, får fortsatt 

invitasjonen som vanlig post. Påmeldingen foregår hovedsakelig elektronisk ved hjelp av den digitale 

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

Fire høringsuttalelser er innlevert, se websiden for nærmere informasjon 

- På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer 

- Etterutdanning av overleger og spesialister 

- Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering 

- Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – intern 

høring 

 

 

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, dessuten er det en 

utflukt på vårmøtet. Foredragsholderne får sine utgifter dekket og blir tilbudt et honorar etter 

Legeforeningens satser. Tillitsvalgte 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.   

Foreløpig er foreningens økonomi tilfredsstillende, se regnskap og budsjett for 2015. Med økende 

utgifter til aktiviteter og sekretærhjelp kan det bli nødvendig å øke kursavgift eller 

medlemskontingent, eventuelt redusere møtevirksomhet. 

 

Faglig program for vårmøtet i Bodø 5.-7. juni 2015: 
Se eget vedlegg 

Faglig program for høstmøtet på Soria Moria, 1.-2. november 2015: 
Se eget vedlegg 

 
 
For styret i Eldre legers forening   
mai 2016 
 
 
Tone Sparr   
Leder                               



  ELDRE LEGERS FORENINGS VÅRMØTE 5.–7. juni 2015 

 

Radisson Blu, Bodø 

P R O G R A M 

 

 
Fredag 5. juni: 

 

14.00-15.00  Registrering, Kaffe/te og rundstykker  

     

15.00-15.15  Velkommen ved leder Rolf Schøyen 

 

15.15-16.00  Professor Olav Helge Førde, UiT: Om overbehandling 

 

16.00-16.15  Pause 

 

16.15-17.00 Professor Tore Sørlie, Universitetssykehuset i Nord-Norge: 15 års 

psykiatrisamarbeid mellom Nord-Norge og Arkhangelsk 

  

17.00-17.30  Pause med prat og kaffe 

 

17.30-18.15 Professor Arnoldus Schytte Blix, UiT: Roald Amundsen – forsker 

eller grobian? 

 

19.00   Middag på hotellet 

 

 

Lørdag 6. juni: 

 

08.30-09.45                Elf- Årsmøte. Saksliste følger vedtektene   

 

09.45-10.00  Pause med kaffe   

 

10.00-11.00  Øre-nese-hals lege Kirsten Hannisdal, Oslo: Hvorfor blir vi svimle?

  

11.00-11.45 LIS-lege Camilla Madsen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus: 

Blodtrykksbehandling hos eldre 
 

12.15 Avreise til Kjerringøy med buss. Baguette og drikke på bussen. 

Fiskesuppe med brød og kaffe etter omvisning. 

 

19.00   Aperitiff i Loungen, 2. etg på hotellet 

 

19.30   Festaften med nord-norsk buffet på hotellet 

 

 

 

 

 



Søndag 7. juni: 

 

09.00-09.45 Overlege Barthold Vonen, medisinsk direktør, Nordlandsykehuset: 

Pasientsikkerhet 
 

09.45-10.30  Professor em. Hans Chr. Børresen, HiO: Var krigen mot tungtvannet 

nødvendig?  

 

10.30-11.00 Pause med utsjekking 

 

 

11.00-11.45  Cand. Med Bjørg Evjenth, Nordlandssykehuset: Den økende 

forekomsten av astma og allergier i Nordland  
 

11.45   Avslutning ved leder Rolf Schøyen  

 

12.00   Lunsj og avreise 

 



 
 

Eldre legers forenings høstmøte 1.-2. november 2015 – Soria Moria 

Program 
 

Søndag 1. november 

 

13.00 Registrering, kaffe og rundstykker 

 

14.00 Åpning ved Tone Sparr 

 

14.15 Den vanskelige prioriteringen i helsevesenet. 

Innledning ved professor Reidun Førde og professor Sven Erik Gisvold 

 

15.45  Kaffepause 

 

16.15 Svær immunsvikt hos nyfødte. (SCID). Veien frem til screening. 

Styremedlem i Norsk Immunsviktforening, Erik Andersen 

 

Screening som diagnostisk hjelpemiddel.  

Professor Tore Abrahamsen 

 

17.30  Refleksjoner fra et venteværelse, fastlege Jørgen Skavland 

 

19.00  Liten konsert ved Ullevål Salongensemble og aperitif 

 

19.30  Middag 

 

22.00 Vollen Big Band spiller 

 

Mandag 2. november 

 

09.00   Nye muligheter for behandling av aortastenose hos ”inoperable” 

Overlege Bjørn Bendz, Rikshospitalet 

 

09.45   Hvorfor må alle jobbe mest mulig og lengst mulig? 

Anne-Kari Bratten, leder av Spekter 

 

10.30 Kaffepause 

 

11.00 Kirurgisk behandling av metastaser. Nye muligheter for kreftpasienter. 

Overlege Bjørn Atle Bjørnbeth Rikshospitalet 

 

11.45 Lunsj 

 

13.00 Helsetjeneste for papirløse innvandrere, et dilemma?  Dr  Nils Johnsen 

 

13.45 Mysteriet Påskeøya. Hvor kom de første innbyggerne fra? 

Prof. em. Erik Thorsby  

 

15.00 Avslutning 


















