
 
 
Referat fra styremøte i Eldre legers forening  
torsdag 5. mars kl. 13.00 – 16.00. 

Tilstede:  
Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Berit Grøholt, Sigrun Solberg, Rolf 
Kirschner, Ingrid Slørdahl Conradi, Kristin Alfhei (referent) 

Agenda: 
1. Godkjenning av referat fra styremøte 30. januar 
2. Vårmøte Ålesund – siste forberedelser 
3. Høstmøte Soria Moria 1.-2. november 
4. Årsmeldingen 2019 
5. Høringer 
6. Oppdateringskurs for eldre leger 
7. Eventuelt  

Gjennomgang: 
Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 30. januar 
 
Sak 2: Vårmøte Ålesund – siste forberedelser  
Følgende info legges ut på websiden: 

Vi planlegger vårmøtet i Ålesund som normalt og følger råd fra helsemyndighetene.  
Oppdatering fra Folkehelseinstituttet finnes her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-
sykdommer/corona/ 

- Invitasjon til vårmøte: Vi sender ut invitasjon til vårmøte når alle CV'ene er klare.  
- Innkalling til årsmøte lørdag 6. juni: sendes ut senest fredag 24. april. (seks uker før 

møtestart). Innhold: Sakliste, regnskap, budsjett, årsmelding, eventuelt 
 
Sak 3: Høstmøte Soria Moria 1.-2. november 2020  
Marit Hermansen inviteres til åpningen 

Sak 4: Årsmeldingen 2019 – førsteutkast gjennomgått av styrets medlemmer med fortløpende 
justeringer. Vil bli sendt ut før sammen med innkalling til årsmøte.  

 
Sak 5: Høringer 

• Høring: Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-evaluering-av-
ordningen-med-lokalforeninger/hoeringsgrunnlag/ 
Høringsfrist: 09.03.2020 
 
Elf mener at den enkelte lokalforening selv bestemmer om de vil opprettholde sin gamle 
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ordning eller gå over til den nye. 
 

• Høring i organisasjonen – Lovendring - §4-1 Sekretariatet 
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-i-organisasjonen-
lovendring-4-1-sekretariatet/hoeringsgrunnlag/ 
Høringsfrist: 13.03.2020 
 
Elf mener generalsekretæren skal være lege. Styret vil også foreslå at pensjonsalder for 
generalsekretæren blir som øvrige arbeidstakere, alminnelig pensjonsalder, øvrig grense: 72 
år. 
 

• Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av 
varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-til-lovendringer-
enkelte-unntak-fra-taushetsplikten-og-utvidelse-av-varslingsplikten-til-statens-
undersokelseskommisjon/hoeringsgrunnlag/ 
Høringsfrist: 7. april. Elf uttaler seg ikke.  
 

Sak 6: Oppdateringskurs for eldre leger:  

Styret har diskutert henvendelsen fra Bjarne Bjorvatn og mener det ikke er hensiktsmessig å 
igangsette et slik oppdateringskurs for eldre leger. Det er umulig å spesifisere hva kurset skal 
inneholde pga. stort spenn i spesialitetene til hver enkelt lege. 

Styret v/ Tone svarer Bjarne Bjorvatn. 

 
Besøk fra Magne Nylenna/Det norske medicinske Selskab som ble stiftet i 1833. Les mer her: 
https://www.michaeljournal.no/  

Foreningen møtes en gang i måneden. (ca. tre kvarters varighet pr møte). Fra høsten vil møtene bli 
avholdt i Nye Legenes hus.  

Michael, tidsskrift som ligger ute på nett. (Selskabets første medlemmer, blant dem Norges første 
medisinske professor Michael Skjelderup (1769-1852). 

Styret i ELF holder kontakten med Nylenna.  

Sak 7: Eventuelt: 

Neste styremøte onsdag 22. april kl. 12.00 
Møterom: ME401 Harbitz, 4. etg, Kirkegata 25, Oslo 

 
Kristin Alfhei/referent/rev.23.03.2020 
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