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Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2016 til og med april 2017 

 

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 april 2017 er 554 ordinære medlemmer mot 562 per april 2016. 

I 2016 ble det innmeldt 29 nye medlemmer og 13 innen utgangen av april i 2017.   

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

Scandic Maritime Haugesund 3.-5. juni 2016 samlet 125 deltagere/medlemmer. Høstmøtet på Soria 

Moria 6.-7. november samlet 221 deltagere. Programmene for møtene ligger vedlagt bakerst i 

årsberetningen. 

 

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 (20 %) som sekretær for Elf. Stillingen lønnes av Legeforeningen.  

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

høstmøte samme år skulle 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. 

På styremøte 30. november 2016 vedtok styret at kongressarrangøren, i tett dialog med styret og 

sekretariat, engasjeres både til vår- og høstmøte i 2017. 

Styremøter: 

Det er avholdt 7 styremøter i 2016 og 4 i 2017 frem til vårmøtet. De fleste møtene ble avholdt i 

Legenes hus: 6. januar, 1. mars, 13. april, 3. juni (Haugesund), 29. august, 6. november (Soria Moria) 

30. november, 13. januar, 29. mars, 3. mai og 9. juni (Lillehammer).  

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 fem møter. 

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

landsstyret er Tone Sparr og Kolbjørn Forfang. Begge deltok. 

Legeforeningens lederseminar 18.-19. januar 2017 på Hotell Bristol i Oslo: Leder Tone Sparr deltok. 

Helseministeren var til stede første dag. 

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin, Trondheim 6.-7. mars 2017 

Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

Deltakere: Leder Tone Sparr og leder av kurskomiteen, Anne Larsen. 

Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund 29. mai – 1. juni 2017 

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

 

Aktuelle saker for styret: 

LIS-leger og faste stillinger 

Sykehjemsmedisin 

Fremskutte sykehjemsplasser 

Seniorpolitikk  

Møter: 

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



 

 

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 2017 i Lillehammer og tilbud fra ulike hoteller, tidspunkt etc. ble vurdert og valgt. 

Høstmøtet 2017 ble bestemt avholdt som vanlig på Soria Moria, tidsrom søndag - mandag 5.-6. 

november. Vårmøtet 2018 skal arrangeres i Trondheim i helgen 1.-3. juni.  

 

Medlemsverving: 

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

Kampanjen førte til 90 nye medlemmer. Styret diskuterer om en ny kampanje bør iverksettes og i så 

fall hvordan. Medlemstallet har holdt seg stabilt på rundt 560 de to siste årene.  

Under Legeforeningens seniorseminar på Soria Moria 18.-20. oktober 2016 og 7.-9. februar 2017 

holdt leder Tone Sparr presentasjonen "Det gode pensjonistliv, aktivitet i balanse? " for 60 deltakere.     

 

Styremedlem Ragnhild Halvorsens artikkel i Utposten høsten 2016: 

Er eldre legers forening noe for deg? Med direkte oppfordring til å melde seg inn i foreningen.  

Les artikkelen her                

 

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

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

jevnlig publisert på siden og styret oppfordrer sine medlemmer til å komme med innspill, forslag og 

innlegg som andre medlemmer kan ha glede av. Forslagene sendes til 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 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  

 

Høringer 

Eldre legers forening avleverte ingen høringsuttalelser i 2016 da høringssvarene fra hovedforeningen 

ble vurdert som relevante. 
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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 2016 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften på kr. 350 forblir uendret 

gjennom 2017. 

 

 
 
For styret i Eldre legers forening   
mai 2017 

 
Tone Sparr   
Leder   

 

Fra utfluktene i Haugesund under vårmøte 3.-5. juni 2016          

 

 

 

Begge fotografier: Erik Haakon Korvald 

 

Faglig program for vårmøtet i Haugesund 3.-5. juni 2016: 
Se eget vedlegg 

Faglig program for høstmøtet på Soria Moria, 6.-7. november 2016: 
Se eget vedlegg 

 



 

PROGRAM 

Eldre legers forenings årsmøte og vårkurs 3.-5. juni 2016  
Scandic Maritim Hotell i Haugesund 

Fredag 3. juni  
 

15.00   Åpning av årsmøtet (kurset) 
 

15.05 - 15.50  Aldring og hjernen - myter og fakta.  Prof. em. Per Brodal 
 

15.50 - 16.35 Ulike aspekter ved tilregnelighetsvurdering.  
Overlege dr. med. Kjersti Narud 

 
16.35 - 17.15     Kaffepause 

 
17.15 - 18.00 Kan atrieflimmer ”repareres”?  

Seksjonsoverlege Haukeland universitetssykehus, Per Ivar Hoff 
 

19.00  Middag 
 
 

Lørdag 4. juni 
 

09.00 - 09.30  Årsmøte 
 

09.30 - 10.15  Hyperbar oksygenbehandling - ikke bare ved dykkersyke.  
    Seksjonsoverlege Guro Vaagbø, seksjon for hyperbar medisin. 
 

10.15 - 11.00 Norske barns liv og levnet - det er ikke bare ”ett fett”. 
Overvekt i barnebefolkningen- diagnostikk og behandling.  
Overlege dr. med. Bente Brannsether Ellingsen 

 
11.00 - 11.45  Utgravingene på Avaldsnes. Prof. dr. philos Dagfinn Skree 

 
11.45 - 13.00  Lunsj  

 
13.00   Avreise til Avaldsnes 
 
19.00   Aperitif  

 
19.30   Festmiddag 

 

 
Søndag 5. juni 

 
09.00 - 09.45 Ugelstadkulene - medisinsk bruk.  

Direktør for diagnostikk i Thermo Fisher Scientific, Ole J. Dahlberg 
 

09.45 - 10.30 Katti Anker Møller - Kvinnefrigjøring, barnesak og debatt.  
Prof. em. Hans Christopher Børresen 

 
10.30 - 11.00 Kaffe og utsjekking 

 
11.00 - 11.45  Axel Holst- en medisinsk bauta. Prof. em. Kaare R. Norum 

 
12.00   Lunsj og avreise 

 
    Takk for nå - og vel hjem!  



 
 

PROGRAM 
Eldre legers forenings høstmøte 6.-7. november 2016 

 
Søndag 6. november 
 
13.00 - 14.00 Registrering, rundstykker og kaffe 
 
14.00 – 14.05 Velkommen leder Tone Sparr 

 
14.05 - 14.45  Driver vi med over- eller underbehandling i norsk helsevesen?  

Leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien 
 
14.45 - 15.30  Musikk som terapi  

Professor ved Norges musikkhøgskole, Gro Trondalen  
 
15.30 - 16.00 Kaffepause 
 
16.00 - 16.45  Refleksjoner fra et venteværelse 

Fastlege Jørgen Skavlan 
 
16.45 - 17.45  Konsert ved Ullevål salongensemble 
 
18.30 – 19.00 Aperitiff i peisestuen 
 
19.00 – 21.00 Middag  
 
21.00  Konsert, allsang og dans ved Vollen Big Band 
  
Mandag 7. november 
 
09.00 - 10.15 Den store norske mor-barn undersøkelsen  

Tidligere overlege Ranveig Nordhagen og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Kari 
Kveim Lie 

 
10.15 - 11.00 Glutenallergi - myter og fakta Professor ved Universitetet i Oslo, Ludvig Sollid 
 
11.00 - 11.30 Kaffepause/utsjekking 
 
11.30 - 12.45 Klippe og lime gener, nye behandlingsmuligheter?  

Seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Sigrid Bratlie Thoresen 
 
12.45 - 13.45  2-retters lunsj 
 
13.45 - 15.00  Trening hos eldre 

Trening av friske eldre Idrettslege Thor-Øistein Endsjø 
Har hjerte og lungesyke nytte av trening?  Overlege ved Rehabiliteringsavdelingen, 
Feiringklinikken, Jostein Grimsmo 
 

15.00 - 15.45 Badebehandling - fra antikken til nyere tid   
Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Øystein Førre 

 
15.45 – 16.00 Avslutning 
















