
 

Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2021 til og med mai 2022 
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 2. mai 2022 er 803 ordinære medlemmer. 1. mai 2021 var medlemstallet på 
612. 

Dessverre ble både vårmøtet i Ålesund 2021 avlyst for andre året på rad på grunn av 
antallsbegrensning og strenge koronarestriksjoner. Derimot ble et svært vellykket høstmøte på Soria 
Moria 7.-8 november gjennomført med svært fornøyde deltakere. Økonomisk har Eldre legers 
forening hatt et godt driftsår som primært skyldes lite aktivitet og avlyst vårmøte.  
Se også under "Økonomi". 

 
Fra 01.09. 2021 - 31.08. 2023 har styret og komitéer følgende sammensetning:  

Styret 
Leder: Rolf Kirschner, nestleder: Ingrid Slørdahl Conradi. 
Styremedlemmer: Berit Grøholt, Ragnhild Halvorsen, Henriette Kahn og Jan Anker-Nilssen. 
Varamedlemmer: Ellen Kristine Holter og Arne Skarstein. 

 

Fra venstre: Ragnhild Halvorsen, Ingrid Slørdahl Conradi (nestleder), Berit Grøholt, Rolf Kirschner (leder), Ellen 
Kristine Holter, Arne Skarstein, Henriette Kahn, Jan Anker-Nilssen, Kristin Alfhei (sekretær) 

 
 

Kurskomité 
Leder: Berit Grøholt. Medlemmer: Ragnhild Halvorsen og Jan Anker-Nilssen 



 

 
Valget 2021 

På grunn av at vårmøtet i Ålesund måtte avlyses på kort varsel (se nedenfor) ble årsmøtet 
med valg avholdt digitalt. Det innkom ingen bemerkninger til årsberetningen eller de andre 
postene på dagsorden, og valget ble godkjent ihht. valgkomiteens forslag. 

Valgkomiteen 
Tone Sparr, Magne Aandahl og Fin Resch.  

Sekretariat 
Sekretariatsoppgavene for Eldre legers forening har siden foreningen ble startet i 1988 vært plassert 
sentralt i Legeforeningen. Sekretær Kristin Alfhei har sin hovedstilling i Legeforeningen med bistilling 
(20 %) som sekretær for Elf. Stillingen lønnes av Legeforeningen.  

Fra våren 2015 til høsten 2021 har foreningen brukt kongressarrangøren Congress Conference (CC) 
for organisering og gjennomføring av foreningens vår- og høstmøter. 1.1. 2021 inngikk CC 
partnerskap med Gyro Conference AS ved Øivind Lie som hovedansvarlig for organisering og 
gjennomføring. Etter en anbudsinnbydelse høsten 2021 ble det besluttet at eventbyrået CIC overtar 
organisering og gjennomføring av møtene. Kontrakten med CIC ble gjort gjeldende for tre foreningsår 
med uendrede priser. Avtalen med Gyro ble avsluttet formelt pr e-post 15.12. 2021 samtidig som 
styret takket ja til å inngå samarbeid med CIC. 

 
Styremøter 
Det er avholdt ni styremøter i 2021, tre digitale og seks fysiske møter. Møtene ble avholdt på Teams 
og i Legenes hus på Christiania Torv. Et av styremøtene ble avholdt på Soria Moria (7.11) 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 2021 
Ett hybrid landsstyremøte (hovedsakelig digital deltakelse) ble gjennomført 1.-3. juni 2021. Elfs 
representanter i landsstyret var i 2021 tidligere leder Tone Sparr og styremedlem Fin Resch. 

 
Legeforeningens digitale lederseminar i 2022 ble gjennomført 19. januar.  
Styrets leder deltok. 
 
Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Arendal 15.-16. mars 2022  
Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Styret besluttet å ikke delta på 
konferansen dette året på grunn av kolliderende møter i samme tidsrom.  
 
Aktuelle saker for styret 
Orienteringer på styremøtene om følgende temaer:  

- Programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid. For begge 
møtene var programmene ferdige før de ble avlyst pga. pandemitiltakene. 

- Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer) 
- Nye aktiviteter: 



 

- Rekrutteringskampanje februar 2022: oppunder 200 nye medlemmer klarte foreningen å 
skaffe etter en vellykket rekrutteringskampanje med henvendelse til over 4000 potensielle 
medlemmer i årskullene 1947-1957. 

- Medlemsmøter i Legenes hus: Det første møtet ble avholdt 8. mars med 70 påmeldte 
deltakere: Velkommen til spennende medlemsmøte i Legenes hus (Christiania Torv 5, Oslo) 
tirsdag 8. mars 2022 

- Samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum (Helsehistorisk forum) og Det norske 
medicinske Selskab om utsendelser av arrangementer. 
Planlagt samarbeidsmøte med Svenska Seniora Läkare 8.-11. september 2022 

Høringer (fra september 2021 til april 2022) 5 høringssvar.  
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/ 

2021 
- Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) 

2022: 
- Innspill til Kvinnehelseutvalget 
- Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker og 

lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet 
- Intern høring - Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for medlemmer over 

75 år 
- Intern høring - Revisjon av Legeforeningens lover 
- Høring - Innspill til neste folkehelsemelding 
- Høring - NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet 
- Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 

 
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 2021 i Ålesund (Quality Hotel Ålesund), men på grunn av de strenge 
restriksjonene om antallsbegrensning som gjaldt i Ålesund kommune våren 2021 måtte møtet 
avlyses i siste liten. Misforståelse rundt hva som var tillatt på denne tiden ble ikke fulgt opp 
tilstrekkelig og vårmøtet ble dessverre ikke gjennomført. Det lå mye planlegging og arbeid bak 
arrangementet. Derimot ble høstmøtet som vanlig avholdt 7. og 8. november på Soria Moria Hotel i 
Oslo med 195 deltakere tilstede.  
 
Vårmøte 2022 avholdes 10.-12. juni på Røros Hotel:  ELF Vårmøte 2022  
 
Nettsiden 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/ 

Sekretær Kristin Alfhei er nettredaktør av websidene til foreningen. 

Møtereferat, aktiviteter 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 et elektronisk medlemsbrev 
med julehilsen til alle medlemmer på e-post. Nettsiden skal være en nyttig informasjonskanal til 
medlemmene. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/aktuelt/velkommen-til-spennende-medlemsmote-i-legenes-hus-christiania-torv-5-oslo-tirsdag-8.-mars-kl.-18.00-20.00/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/aktuelt/velkommen-til-spennende-medlemsmote-i-legenes-hus-christiania-torv-5-oslo-tirsdag-8.-mars-kl.-18.00-20.00/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/108839
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/
mailto:elf@elf.legeforeningen.no
https://www.legeforeningen.no/contentassets/5f8cae56f29543b682846a2356c5f370/julebrev-fra-elf-2021.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/5f8cae56f29543b682846a2356c5f370/julebrev-fra-elf-2021.pdf


 

IT og digitale systemer 
Det er pr 1. mai 2022 registrert 21 medlemmer i Elf uten e-post. Medlemmer uten registrert e-post 
har de siste årene ikke mottatt invitasjon til vår- og høstmøtene. Enkeltmedlemmer uten e-post har 
selv kontaktet sekretariatet pr telefon og bedt om invitasjon og disse er da blitt fanget opp. Øvrige 
medlemmer får invitasjon til møtene samt annen informasjon fra styret i ELF på e-post. Påmeldingen 
foregår hovedsakelig elektronisk ved hjelp av den digitale løsningen til kongressbyrået. Betaling kan 
også gjøres elektronisk – et tilbud som har inngår i tjenestene fra CC/Gyro og CIC fra og med 
våren2022. Styret oppfordrer alle medlemmer til å opprette egen e-post. Ønske eller spørsmål om 
medlemskap i Eldre legers forening sendes til medlem@legeforeningen.no, telefon 23 10 90 00 eller 
til postadresse: Eldre legers forening, Postboks 1152, 0107 Oslo. 

Økonomi 
Nok et unntaksår er tilbakelagt. Elf fikk innvilget sin søknad fra SOP (Syke- og pensjonsordningen for 
leger) om et foreslått beløp for 2021 på 300 000 kroner. For året 2022 fikk foreningen innvilget sin 
søknad om 150 000 for gjennomføring av foreningens vår- og høstmøte. 

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 avveining all forbruk som styret beslutter.  

Regnskap og budsjett for 2021 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften på kr. 400 var gjeldende 
fra 1.1. 2020. 

 
Styret i Eldre legers forening   
7. april 2022 

 
Rolf Kirschner 
Leder  

Vedlegg: 

- Revisors uttalelse om årsregnskapet for Eldre legers forening, herunder aktivitetsregnskap, 
balanse og noter for 2021 samt budsjett for 2022. 

- Faglig program for høstmøte på Soria Moria 7.-8. november 2021 

mailto:medlem@legeforeningen.no

