
 



 

Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2018 til og med april 2019 

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 12. april 2019 er 611 ordinære medlemmer mot 556 per 16. april 

2018. I hele 2018 ble det innmeldt 78 nye medlemmer og 16 så langt i 2019, til og med 12. 

april 2019.   

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

årsmøte på Scandic Nidelven i Trondheim 1. – 3. juni 2018 samlet 118 deltagere inkl. 

ledsagere. Høstmøtet på Soria Moria 4.-5. november samlet 234 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurskomité 

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

 

Valgkomiteen 

Anne Larsen (leder), Magne Aandahl og Torbjørn Pihl. 

Sekretariat 

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



 

Legeforeningen. Sekretæren har hatt hovedstilling i Legeforeningen med bistilling (20 %) 

som sekretær for Elf. Stillingen lønnes av Legeforeningen.  

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

gjennomføring av foreningens vår- og høstmøter.  

 

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter i 2018 og 4 møter i 2019 frem til vårmøtet. De fleste møtene ble 

avholdt i Legenes hus: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 17. april, 1. juni (Trondheim), 4. 

september, 9. oktober, 4. november (Soria Moria), 17. januar, 19. februar, 26. mars og 25. 

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 på Soria Moria, Oslo, 29.- 31. juni 2018.  

ELF's representanter i landsstyret var i 2018 Tone Sparr og Bernt Einar Østensen. 

 

Dialogmøte med Legemiddelverket 20. november 2018 

Representant fra ELF: Berit Grøholt  

 

Legeforeningens lederseminar 15.-16. januar 2019 på Hotell Bristol i Oslo 

Leder Tone Sparr deltok.  

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin, Bodø 12.-13. mars 2019 

Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

Deltakere: Leder Tone Sparr og nestleder Bernt Einar Østensen. 

 

Aktuelle saker for styret 
Orienteringer på styremøtene om følgende temaer:  

- Nytt faglandsråd og fagstyre ved/ Bente Kristin Johansen, Medisinsk fagavdeling 
- Nye metoder - nasjonalt prioriteringsverktøy med behov for klinikerinvolvering v/ 

Anita Lyngstadaas, Medisinsk fagavdeling 
- Besøk av formann Anders Dahlqvist i Seniora Läkare (Sverige) 
- Forskrivningsrett etter fylte 80 år v/ Siri Næsheim, avd. for Jus og arbeidsliv 
- Ombygging i Legenes hus v/ Cecilie Bjørnstad Engblad 
- Programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid. 
- Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer) 

 
 

 

 

 



 

Høringer (frem til april 2019) 

• Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

• Landsstyresak - lovendringsforslag - Deltakelse på medlems- og årsmøter i 
Legeforeningen via digitale løsninger 

• Landsstyresak – Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger 

• Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. 
(elektronisk dødsmelding) 

• Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid 

• Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell 
trakassering 

• Høring om regionale utviklingsplaner 2035 

• Veileder i vurdering av leger i spesialisering 

• Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til 

studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo 

• Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 

• Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne 

• Intern høring – Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - "Legenes 

forening for helseteknologi og innovasjon" 

• Intern høring – Landsstyresak - Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 
2021 

• Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre 

• Utkast til høringsuttalelse til Bedre psykiatri og rusbehandling 

• Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 

• Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot 

politi m.m. 

• Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon 

• Høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2 

• Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 

• NOU 2019: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget) 

 

 

 

 

 



 

Møter 

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

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

valg av møtesteder. Det ble vedtatt å avholde vårmøtet 2019 i Skien og tilbud fra ulike 

hoteller, tidspunkt etc. ble vurdert og valgt. Høstmøtet 2019 ble bestemt avholdt som vanlig 

på Soria Moria, tidsrom søndag - mandag 3.-4. november. Vårmøtet 2020 skal arrangeres i 

Ålesund (Scandic Parken).  

 

Medlemsverving 

Første halvår 2018 ble det sendt brev til alle som fyller 70 år med invitasjon til medlemskap i 

Eldre legers forening. Medlemsvervingen førte til godt over 50 nye medlemmer.   

 

Publisitet 

Til oktoberutgaven av Tidsskriftet ble leder Tone Sparr intervjuet under Aktuelt i foreningen: 

https://tidsskriftet.no/2018/10/aktuelt-i-foreningen/stor-aktivitet-i-eldre-legers-forening  

 

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 

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@elf.legeforeningen.no. Postadresse: Eldre legers forening, Postboks 1152, 0107 Oslo. 

 

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.  

https://tidsskriftet.no/2018/10/aktuelt-i-foreningen/stor-aktivitet-i-eldre-legers-forening
http://legeforeningen.no/spesial/Eldre-legers-forening/
mailto:elf@elf.legeforeningen.no
mailto:medlem@legeforeningen.no
mailto:elf@elf.legeforeningen.no


 

Regnskap og budsjett for 2018 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften på kr. 350 forble 

uendret gjennom 2018. 

 
For styret i Eldre legers forening   
mai 2019 

 
Tone Sparr   
Leder  

 
Vedlegg: 

Revisors uttalelse om årsregnskapet for Eldre legers forening, herunder aktivitetsregnskap, 
balanse og noter for 2018. 

Faglig program for vårmøtet i Trondheim 1.-3. juni 2018 og høstmøtet på Soria Moria, 4.-5. 
november 2018: se egne vedlegg. 
 



RSM Norge AS 
Postb 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 
 
 

Oslo, 26. mars 2019 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Eldre legers forening som 
ble avsluttet den 31.12.2018 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 















PROGRAM  

Eldre legers forenings årsmøte og vårkurs fredag 1.-3. juni 2018   
Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 

 
Fredag 1. juni 
14.00 - 15.00  Registrering, rundstykker og kaffe  
 
15.00 - 15.05  Åpning av vårmøtet  
    Tone Sparr 
 
15.05 - 15.50  Er det en lege til stede?  

Sven Erik Gisvold  
 
15.55 - 16.40       Kirurgi og global helse 
                           Brynjulf Ystgaard 
 
16.40 - 17.10      Kaffepause 
 
17.15 – 18.00      Grønlandsdoktoren  
                             Henriette Kahn 
 
19.00            Middag 
 
Lørdag 2. juni 
08.30 - 09.00       Årsmøte     
 
09.00 - 09.45       Aktuelt innen moderne cardiologi    

Ole Christian Mjølstad                                      
 
09.45 - 10.15     Kaffepause 
 
10.15 - 11.00       Ultralyddiagnostikk i svangerskapet – ein revolusjon innan obstetrikk 

Sturla Hall Eik-Nes 
 
11.05 - 11.50      Erfaringer med lederskap          
                            Nils Arne Eggen 
 
12.00 - 13.00       Lunsj 
 
13.10           Bussavgang til Nidarosdomen med orgelkonsert kl. 13.30 og påfølgende 

omvisning. 
 
15.00 Retur til hotellet med buss eller med guidet omvisning via Bakklandet til 

hotellet.  
 
18.30          Aperitiff 
 
19.00                   Festmiddag 

  



 
Søndag 3. juni 
09.00 - 09.45       Norsk geriatri i fortsatt framgang 

Olav Sletvold 
 
09.50 - 10.35      Bruk av tvang overfor personer med psykiske lidelser. Et historisk 
                            perspektiv 

Georg Høyer 
 
10.35 - 11.05       Kaffe og utsjekking 
 
11.10 – 11.55      Kan stedsans ligge til grunn for hukommelse og planlegging?     
                            Ingvild Kruge 
 
12.30                   Lunsj  
                            Avreise. Vel hjem!   
 

 
Kort historisk profil av vårkursets foredragsholdere, «Mini-CV»: 
 
Sven Erik Gisvold. Professor emeritus. Anestesi og akuttmedisin, St. Olavs Hospital, og Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. 
 
Brynjulf Ystgaard. Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital, styremedlem og med-
stifter av CapaCare. Kirurg og teamleder Røde Kors.  
 
Henriette Kahn. Overlege ved Kommunal Akuttmedisinsk Døgnenhet (KAD), Øya Trondheim. 
Fastlege (1981-2011). Regionslæge i Grønland 2 ½ år.  
 
Ole Christian Mjølstad. Seksjonsoverlege, dr. med. Klinikk for hjertemedisin. St. Olavs Hospital, 
Trondheim.      
 
Sturla Hall Eik-Nes. Professor emeritus i klinisk fysiologi og biomedisinsk forskning ved NTNU. 
Gynekolog og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim. 
 
Nils Arne Eggen. Mangeårig trener for Rosenborg Fotballklubb, motivator og foredragsholder. 
 
Olav Sletvold. Professor emeritus i geriatri. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap 
NTNU. Tidligere avdelingsoverlege ved Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital i Trondheim. 
Fortsatt tilknyttet som overlege i deltidsstilling.  
 
Georg Høyer. Professor i sosialmedisin, Tromsø. Leder av Nasjonalt nettverk for forskning om 
tvang i det psykiske helsevernet. Leder av medisinsk gruppe i Den europeiske komite for 
forebygging av tortur, og umenneskelig eller nedverdigende behandling, eller straff (CPT). 
 
Ingvild Kruge. Phd Nevrovitenskap, senioringeniør ved Kavliinstituttet for System 
Nevrovitenskap, NTNU, Trondheim. Klinisk bakgrunn som fysioterapeut.  



 

PROGRAM 

Eldre legers forenings høstmøte 4. og 5. november 2018 på Soria Moria Hotell 

 

Søndag 4. november 

12.00 – 13.00  Registrering, rundstykker og kaffe 

13.00 – 13.05  Velkomsthilsen 

   Tone Sparr, leder Elf 

13.05– 13.50  Om persontilpasset medisin 

   Giske Ursin 

13.50 – 14.35  Behandling av nyresvikt, i går, i dag, i morgen. Norsk nefrologiregister

 Torbjørn Leivestad                                                     

14.35 – 15.00  Kaffepause 

15.00 – 15.45  «Om Samfundets Sygdomme og Skrøbeligheder», historien om  

   norske folketellinger 

   Bergljot Holm Årstad 

15.45 – 16.30  Willy Brandt i Norge     

   Einhart Lorenz  

 

18.00 – 18.30  Aperitiff i peisestuen 

18.30    Middag 

21.00    Konsert 

   Vollen Big Band, allsang og dans 

 

Mandag 5. november 

09.00 – 09.45  Vi – samarbeid – fra celle til samfunn 

   Dag Olav Hessen 

09.45 – 10.30  Et aldersvennlig samfunn, veien dit 

   Wenche Frogn Sellæg 

10.30 – 11.00  Kaffepause og utsjekk 

11.00 – 11.45  Om konspirasjonsteorier og okkulte «tåkefyrster» 

   Terje Emberland 

 

12.00 – 13.00  Lunsj, 2 retter 

13.00 – 13.45  Immun. Kroppens evige kamp for å overleve 

   Anne Spurkland 

13.45 – 14.30  Om aldring og livsforlengende behandling 

   Sigrid Bratlie 

14.30 – 14.45  Avsluttende kommentarer 



 
   Tone Sparr 

 

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

 

Giske Ursin. Cand. Med, PhD 1992 i epidemiologi. Professor, Avd. for Ernæringsvitenskap, 

Institutt for Medisinske Basalfag, UIO 2001. Medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi     

2004. Professor Emeritae, Dept. of Preventive Medicine, Univ. of Southern California 2010. 

Direktør ved Kreftregisteret. 

 

Bergljot Holm Årstad. Pensjonert overlege i gynekologi, mastergrad i helseadministrasjon. 

Utdannet i tropesykdommer fra Amsterdam, har arbeidet i Vest-Afrika, Gaza, Vestbredden. 

Jobber nå med flyktninger og slektsforskning. 

 

Einhart Lorenz. Professor emeritus. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), 

UiO. Mottaker av Willy Brandt-prisen. 

 

Dag Olav Hessen. Dr. philos. i biologi 1988. Professor i biologi 1993, UiO. Medlem av Det 

Norske Vitenskaps-Akademi 1998. Norges forskningsråds formidlings-pris 1998. Utgitt en 

rekke bøker.  

 

Wenche Frogn Sellæg. Spes. i indremedisin 1971, spes. i geriatri 1992. Statsråd i Miljødept. 

1981-83, Justisdept. 1985-86, Sosialdept. 1989-90. Stortingsrepresentant 1985-93. 

 

Terje Emberland. Seniorforsker ved Holocaustsenteret i Oslo. Religionshistoriker og forfatter. 

 

Anne Spurkland. Professor i anatomi, forsker i molekylær immunologi med fokus på 

autoimmune sykdommer og T-celle aktivering.  Nylig utgitt en populærvitenskapelig bok om 

immunforsvaret, kalt "Immun". 

 

Sigrid Bratlie. Seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Phd i molekylær cellebiologi fra Institutt for 
kreftforskning ved Radiumhospitalet 2014. Doktorgradsavhandlingen ble tildelt H.M Kongens 
Gullmedalje.  

 

Torbjørn Leivestad. Dr.med. Spesialist indremedisin, nyresykdommer og immunologi og 

transfusjonsmedisin. Pensjonert overlege/seksjonsoverlege i transplantasjons-immunologi ved 

Immunologisk Institutt RH-OUS. Bygget og utviklet Norsk Nefrologiregister 1994-2014. 


