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Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2019 til og med mai 2020 

 

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 4. juni 2020 er 628 ordinære medlemmer. 12. april 2019 var det 611 

medlemmer. I hele 2019 ble det innmeldt 56 nye medlemmer og 6 så langt i 2020, til og med 

1. juni 2020.    

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

årsmøte på Thon Hotel Høyer i Skien 24.-26. mai 2019 samlet 122 deltagere inkl. ledsagere. 

Høstmøtet på Soria Moria 3.-4. november samlet 235 deltagere. Programmene for møtene 

ligger vedlagt bakerst i årsberetningen. 

 

Fra 01.09. 2019 - 31.08. 2021 har styret og komitéer følgende sammensetning:  

Styret 

Leder: Tone Sparr, nestleder: Bernt Einar Østensen, styremedlemmer: Berit Grøholt,  

Ragnhild Halvorsen, Fin Resch og Sigrun Solberg. Varamedlemmer: Rolf Kirschner og Ingrid 

Slørdahl Conradi. 

 

 

 

 



 

Kurskomité 

Leder: Berit Grøholt. Medlemmer: Ragnhild Halvorsen og Fin Resch. 

 

Valgkomiteen 

Anne Larsen (leder), Magne Aandahl og Torbjørn Pihl. Fra 1. september 2019 er Frøydis 

Landmark leder.  

 

Sekretariat 

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

Legeforeningen. Sekretær Kristin Alfhei 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 8 styremøter i 2019 og 3 møter i 2020 frem til vårmøtet. De fleste møtene ble 

avholdt i Legenes hus/Kirkegata 25: 25. mai (Skien), 3. september, 11. oktober, 3. november 

(Soria Moria), og 12. desember, 30. januar og 5. mars. Oppsatt møte 22. april ble avlyst på 

grunn av koronasituasjonen og smittevernhensyn. Det planlegges et digitalt styremøte 19. 

mai. De fleste styremedlemmer og varamedlemmer har møtt på alle styremøter som hver 

gang har vært beslutningsdyktige. 

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

 

Legeforeningens landsstyremøte på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand 4.-6. juni 

2019 

ELF's representanter i landsstyret var i 2019 Tone Sparr og Fin Resch. 

 

Legeforeningens lederseminar 14.-15. januar 2020 på Hotell Bristol i Oslo 

Tone Sparr deltok.  

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin på Hamar 17.-18. mars 2020  

Konferansen ble avlyst på grunn av koronapandemien. 

Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

 

Aktuelle saker for styret 

Orienteringer på styremøtene om følgende temaer:  

- Programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid. 
- Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer) 

Besøk fra Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Synne Moen og Norsk 

geriatrisk forening, Nils Holand 
- Besøk fra Magne Nylenna, Norsk Medisinsk selskap 

 



 

Høringer (frem til mai 2020)  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/ 

 

• Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for 

Akademikernes leder 

• NOU 2019 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer 

• Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin 

• Opprettelse av menneskerettighetsutvalg 

• NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland 

• Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 

• Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder 
allmennlegetjenesten 
 

• Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i 
legemiddelloven og apotekloven 
 

• Intern høring – Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 
saker m.m. 
 

2020: 

• Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller 
og muligheter 
 

• Høring – nytt utvalg for menneskerettigheter 
 

• Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk 
 

• Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 
 

• Høring i organisasjonen – Lovendring - §4-1 Sekretariatet 
 

• Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2020 
 

 

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 2020 i Ålesund (Scandic Parken), 

MEN på grunn av koronapandemien avlyste Styret vår- og årsmøtet. Neste vårmøte 

planlegges 11.-13. juni 2021 på Quality Hotel Ålesund. Høstmøtet 2020 ble bestemt avholdt 

som vanlig på Soria Moria, tidsrom søndag - mandag 2-3. november 2020. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/


 

Publisitet 

Tidsskriftet; intervju med Rolf Kirschner: https://tidsskriftet.no/2018/12/aktuelt-i-

foreningen/kunnskapsformidling-har-vaert-drivkraften 

60 års jubileum for Norsk overlegeforening. Se Overlegeforeningen nr 1: 2020:  

Intervju med tidligere ledere, blant annet Tone Sparr: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/5b95b6af29254875b89761d2af57ca57/overl

egen_1_2020.pdf 

 

Websiden 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/ 

Sekretær Kristin Alfhei er nettredaktør av websidene som ble nylansert høsten 2019. 

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. Nettsiden skal være en nyttig informasjonskanal til medlemmene. 

 

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. Styret har likevel 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 2019 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften på kr. 350 forble 

uendret gjennom 2019 og forhøyet til kr. 400 fra 1.1. 2020. 

 
 
 
 

https://tidsskriftet.no/2018/12/aktuelt-i-foreningen/kunnskapsformidling-har-vaert-drivkraften
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For styret i Eldre legers forening   
mai 2020 

 
Tone Sparr   
Leder  

 
Vedlegg: 

Revisors uttalelse om årsregnskapet for Eldre legers forening, herunder aktivitetsregnskap, 
balanse og noter for 2019 samt budsjett for 2020. 

Faglig program for vårmøtet i Skien 24.-26. mai 2019 og høstmøtet på Soria Moria, 3.-4. 
november 2019: se egne vedlegg. 
 



















Budsjett Eldre legers forening 2020

Kostsenter Inntekter Utgifter

200 Medlemskontingent 250 000

300 Vårmøtet 450 000 700 000

400 Høstmøtet 500 000 680 000

Søknad Tilskudd fra SOP 300 000

600 Styret 60 000

100 Administrasjon 55 000

1 500 000 1 495 000



 
 

PROGRAM 
Eldre legers forenings årsmøte og vårkurs 24 - 26. mai 2019 

Thon Hotell Høyers, Skien 
Fredag 24. mai 
 
14.00 - 15.00  Registrering, rundstykker og kaffe 
 
15.00 - 15.05  Åpning av vårmøtet  
    Tone Sparr 
 
15.05 - 15.50  Om legers mulighet for å drive fag, være på pasientens side? 
                            Christian Grimsgaard                                                                        
 
15.55 - 16.40       Medisin, fra behandling til forebygging     
                          Gisle Roksund                                                                                     
    
16.40 - 17.10      Kaffepause 
 
17.15 – 18.00       Lasseliten og de andre, hvordan gikk det med dem? 
                             Petter Hagemo                                                                  
 
19.00             Middag 
 

Lørdag 25. mai 
 
08.30 - 09.30       Årsmøte, med valg     
 
09.30 - 10.15       Om Norsk Hydro i Norge og Syd-Amerika, hva bør vi ha lært 
                            Siri Storetvedt Heldaas                                                                
 
10.15 - 10.45     Kaffepause 
 
10.45 - 11.30       En fantastisk oppryddingshistorie og veien videre 
     Olaf Barstad               
 
11.35 - 12.20       Tre legegenerasjoner gjennom hundre år       
                            Olaf Gjerløw Aasland 
 
12.30 - 13.30       Lunsj 
 
13.40                   Bussavgang til Porsgrunn porselensfabrikk og Brekkeparken 
 
16.30 - 17.00  Retur til hotellet 
 
18.30          Aperitif 
 
19.00                   Festmiddag 



 
 

 
Søndag 26. mai 
 
09.00 - 09.45       Når stopper du å gi mat? 

Ronny Dalene 
 
09.50 - 10.35       Lars Hertervig, hans liv og hans kunst. 
                             Øystein Torleiv Førre  
                                        
10.35 - 11.05       Kaffe og utsjekking 
 
11.10 - 11.55       Sløyfe på penis og livmor på vandring. 
                            (Vita sexualis et procreativa antiquitatis)                                                         
                            Einar J. Berle 
                                                                  
12.30                   Lunsj  
                            Avreise. Vel hjem!   
 

 
 
Kort profil av vårkursets foredragsholdere, «Mini-CV»: 
 
Christian Grimsgaard,  Konserntillitsvalgt, Overlege RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag,OUS.  
Seksjon for Overekstremitets(Hånd)- og mikrokirurgi. 
 
Gisle Roksund, Fastlege i Klosterhagen legesenter, Skien. Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. 
Tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin og Nordic Federation of General Practice. 
 
Petter Hagemo, Pensjonert overlege ved Barnehjerteseksjonen, Rikshospitalet, Oslo. Artikler om 
hjertefeil hos barn, og deltager i fagdebatter i Tidsskriftet. Leder for NIPLI, Norsk Institutt for 
Ptarmolingvistikk.  
 
Siri Storetvedt Heldaas, Pensjonert allmennlege, tidligere toksikolog/bedriftslege i Norsk Hydro.  
 
Olaf Barstad, Seniorrådgiver i Bellona, med hovedvekt på industri og avfall. Møtte Bellona i 1987 som 
leder av Aksjon Langøya. Senere styreleder i Bellona, og teater Ibsen, samt ordfører i Holmestrand i to 
perioder.  
 
Olaf Gjerløw Aasland, Fra 1992 til 2014 leder av Legeforskningsinstituttet, senere seniorforsker 
samme sted.  
 
Ronny Dalene, Overlege Sykehuset Telemark HF, Skien. Erfaren sykehjemslege.  
 
Øystein Torleiv Førre. Professor emeritus, Avd. for Reumatologi, hud- og infeksjonssyk-dommer UIO.  
 
Einar J. Berle. Pensjonert overlege dr. med UIO Vevstypelaboratoriet. Har klassisk arkeologi og 
kunsthistorie fra UIO, italiensk fra UI Firenze, tropemedisin fra UI London. 



 
 

PROGRAM 
Eldre legers forenings høstmøte 3. og 4. november 2019 

Soria Moria hotel, Oslo 

  

Søndag 3. november 

11.30 – 12.30  Registrering, rundstykker og kaffe 

12.30 – 13.00  Velkomsthilsen etterfulgt av musikalsk åpning 

   Tone Sparr, leder Elf og Ullevål-ensemblet 

13.05– 13.50  Psykisk helse – makt, ansvar og prioriteringer 

   Elisabeth Swensen     

13.55 – 14.40 Klima og helse- Hva er situasjonen og hva kan gjøres? 

Gunnar Kvåle       

14.40 – 15.00  Kaffepause 

15.00 – 15.45  HPV infeksjon og -vaksinasjon 

   Ole Erik Iversen      

15.50 – 16.50  Smerte og Humor  

   Nils Moe       

18.00 – 18.30  Aperitiff i peisestuen 

18.30    Middag 

21.00    Konsert    

 

Mandag 4. november 

09.00 – 09.45  Helsevesenets utfordringer. 

   Torgeir Bruun Wyller      

09.50 – 10.35 Kunstig intelligens. Hva er det, hvordan kan det brukes, og hva betyr 

det for personvern og helsevesenet? 

   Christine Dalebø Gjerdevik    

10.35 – 11.05  Kaffepause og utsjekk 

11.05 – 11.50  Aldersjustert koagulasjonsbehandling. 

   J. B. Hansen      

12.00 – 13.00  Lunsj, 2 retter 

13.00 – 13.45  I skyggen av Jante                

    Iben Sandemose      

13.50 – 14.35 Sykehjemspasienten, legen og døden  

   Anette Fosse  

14.35 – 14.45  Avsluttende kommentarer 

   Tone Sparr  

 

 



 
 

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

 

Elisabeth Swensen. Spesialist i allmennmedisin. Mangeårig kommuneoverlege og fastlege i Seljord. 

Fast spaltist i Klassekampen. 

 

Gunnar Kvåle. Professor emeritus og tidligere leder ved Senter for internasjonal helse, Universitet i 

Bergen. I de senere år har han vært spesielt opptatt av hvordan klimagassutslippene kan reduseres 

for å kunne begrense de store skadene på liv og helse som klimaendringene vil føre til. Han er aktiv i 

Besteforeldrenes klimaaksjon og leder for lokallaget for Bergen og omegn. 

Ole Erik Iversen. Professor emeritus, overlege, Kvinneklinikken, Haukeland sykehus, Bergen. 

Hovedansvarlig for de norske kliniske studiene av de tre godkjente HPV vaksinene. 

 

Nils Moe. Spesialist i anestesiologi og smerte-medisin.  

 

Torgeir Bruun Wyller. Spesialist i indremedisin og geriatri. Overlege og medisinsk leder ved 

Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo. 

Forskningsinteresse særlig knyttet til legemiddelbruk og polyfarmasi hos eldre, og til delirium («akutt 

konfusjon»). Økende helsepolitisk engasjert de siste ti årene, blant initiativtakerne og styreleder 

Helsetjenesteaksjonen 

Christine Dalebø Gjerdevik. Christine Dalebø Gjerdevik jurist og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, 

hvor hun jobber med juridiske problemstillinger knyttet til bruk av persontilpasset medisin og kunstig 

intelligens i helsetjenesten. Christine er spesialisert innen personvern, og har tidligere jobbet i 

Datatilsynet og med helseregistre i Folkehelseinstituttet.  

John-Bjarne Hansen. Professor og leder av K.G.Jebsen – Senter for tromboseforskning, 

Institutt for klinisk medisin, UiT-Norges arktiske universitet og overlege ved hematologisk 

seksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

 

Iben Sandemose. Tegner, forfatter, scenograf med Heddapris i 1999, og kulturdepartemen-

tets illustrasjonspris i 2017. Står bak bøker for barn og voksne, kalendere, teaterstykker og 

utsmykningsoppdrag. 

 

Anette Fosse. Fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana. I 2018 disputerte hun over emnet 

«Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle». Hun er også forsker ved 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø. 

 


