
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  
tirsdag 25. august kl. 12.30 – 14.30 
 
Møtested: Kirkegata 25, Oslo 
Møterom: MI304, Æskulap, 3. etasje 
 
Tilstede: 
Tone Sparr, Fin Resch, Berit Grøholt, Ragnhild Halvorsen, Ingrid Slørdahl Conradi, Rolf 
Kirschner, Anette Gjørtz (sak 2 og 3) og Kristin Alfhei (referent) 
 
Forfall: Bernt Einar Østensen og Sigrun Solberg 
 
 
Gjennomgang: 

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 19. mai. Referat publiseres på nettsiden. 

Sak 2: Høstmøte Soria Moria 1.-2. november 
Styret vedtok å avlyse årets høstmøte. Anette orienterer Soria Moria. 
Kurskomiteen orienterer foredragsholdere. Opprinnelig program nedskaleres og 
kurskomiteen jobber med nytt programforslag.  
 
Forslag 1: Kristin sender forespørsel til kurs- og konferansesenteret i nye Legenes hus om 
leie av møterom til maks 50 deltakere mandag 2. november kl. 12.-15.  
Konferansesenteret er opptatt 2. og 3. november, men 4. november er reservert fra kl. 12 – 
16. En tilsvarende samling 29. januar 2021 er booket. Bakgrunn: Styret ønsker et mindre 
møte i 2-3 timer med foredragsholdere fra det opprinnelige høstmøtet. Styret ønsker gjerne 
en omvisning i nye Legenes hus i forkant eller etterkant av møtet. Mer info kommer når 
dette avklares. Det er ønskelig med enkel servering (kaffe og rundstykker ved møtestart). 
 
Utover høsten og vinteren ønsker styret å samle ca. 50 deltakere til flere mindre møter som 
alternativ til de store vår- og høstmøtene. 

 
Forslag 2: Aktiviteter på sikt: Innlede et samarbeid med Norsk Medicinsk Selskab i Oslo. 
Kontaktperson: Magne Nylenna (styreleder). 
 
Medlemsbrev sendes på e-post når vi får avklart om mulig møte 2. november.  
(ny dato: 4. november) 
 
Kjære medlemmer i Eldre legers forening 
Styret har vedtatt å avlyse årets høstmøte pga. koronapandemien. I stedet arrangerer vi  
kortere møter av mindre omfang og uten overnatting. Første dato for faglig samling er 
foreslått til onsdag 4. november kl. 12 – 15 i nye Legenes hus i Akersgata. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon etterhvert. NB: Samlingene er et tilbud kun til medlemmer av 
Eldre legers forening og ledsagere kan ikke delta pga. maksantall på 60 deltakere i det nye 
konferansesenteret.   
 



 
 

Sak 3: Vårmøte Ålesund 11.-13. juni 2021  
Vårmøtet går som planlagt. Ingen årsmøter avviklet i år, men årsmelding og budsjett ble 
sendt ut til medlemmene før sommeren. 
 
Sak 4: Høringer 
Ingen relevante høringer for ELF denne gangen.  
 
Sak 5: Tap av offentlig tjenestepensjon – orientering 
Tone sender svar til Unni Bjelland:  
 
Kjære emilia.kerty@medisin.uio.no (opprinnelig infomail fra Unni Bjelland) 
unni.bjelland@gmail.com 
 
Styret i Elf har mottatt og diskutert på sitt styremøte 25.8 saken om tap av offentlig 
tjenestepensjon. Legeforeningen er klar over problemene om samordning, se vedlagte svar 
fra JA-avdelingen ved Fredrik Lorck (vedlegg). Styret ønsker likevel å oversende saken om 
samordning til sentralstyret for å minne om problematikken. 
 
Sak 6: Bok om legevakt: Tone har fått henvendelse fra professor Steinar Hunskår som har et 
større lager av bøker om norsk legevakthistorie.  
Forslag: Bøkene tas med til vårmøtet i Ålesund og deles ut gratis til møtedeltakerne. 
 
Sak 7: Eventuelt 

• Henvendelse fra medlem om utleieboliger til eldre. 
Ordningen er avviklet for flere år siden. (Borgen) 

 
• Henvendelse fra Sigrid Bratlie om ny bok om genteknologi som hun ønsker å holde 

foredrag om til ELF. 
 

• Bruksanvisning for innlogging og bildepublisering av styrets medlemmer:  
Kontakt support@legeforeningen.no  for spørsmål om ny innloggingsløsning. Dere 
må altså oppdatere til ny innloggingsløsning. Deretter gå til Min side og legg inn 
ønsket bilde. Klikk på sirkelen ved siden av navnet i profilen.  
 

• Korrigeringer på nettsiden: referater, program og annen relevant informasjon bør 
være mest mulig oppdatert. 
 

• Neste styremøte: Tirsdag 6. oktober kl. 12.30 – 14.30.  
Egen innkalling kommer.  
NB: Kirkegata er stengt. Alle ansatte har hjemmekontor siste uken før innflytting til 
Akersgata 13. oktober. Kristin finner nytt møtested/rom. 

 
 
Referent: 07/09/20-rev. Kristin Alfhei 
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