
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  

tirsdag 13. februar 2018 kl. 13.00 i Legenes hus 

Møterom: Armauer Hansen i 1. etasje 

 

Tilstede: Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Sigrun Solberg, Berit 

Grøholt, Ragnhild Halvorsen, Kristin Alfhei (referent) og Anette Gjørtz (Sak 3+4) 

Forfall: Rolf Kirschner 

 

Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 9. januar  

2. Besøk fra Medisinsk museum (Erlend Hem og Harald Siem) (30 minutter) 

kl. 13.00. Se egen oppsummering 

3. Vårmøte Trondheim 1.-3. juni 2018 

4. Høstmøte Soria Moria 4.-5. november 2018  

5. Brev fra Rådet for legeetikk: Oppfordring til å kartlegge de viktigste 

etiske utfordringer innen deres fag (vedlegg). 

6. Eventuelt 

-  Påmelding til vår- og høstmøter for medlemmer/ikke medlemmer, ref: e-
postkorrespondanse fra Terje Thomassen, Trøndelag Medisinske 
Seniorforening 

 
 

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 9. januar 2018 

Sak 2: Besøk fra Medisinsk museum (Erlend Hem og Harald Siem)  
Presentasjon av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum (eksistert i 15 år) 

v/ Erlend Hem (styreleder) og Harald Siem (leder av arbeidsgruppen)  

Nytt navn: Nasjonalt helsemuseum 
- Bakgrunn: Utredninger på 90-tallet for å få i gang et nasjonalt 

helsemuseum med historieformidling.  



 
 

- I dag er Nasjonalt medisinsk museum en del av Norsk teknisk 

museum. 

Det eksisterer mange lokale samlinger rundt i landet.  

(Økonomi: Får 8 mill i støtte fra HOD. 100 mill i etableringskostnader) 

Hvordan kan ELF være med å bidra, påvirke og gi innspill til det videre arbeidet?  

- Arbeidsgruppen består foreløpig av Legeforeningen (v/ Geir Riise) 

Norsk sykepleierforbund, Psykologforeningen og Fagforbundet. Første 

møte 28. februar i Legenes hus. 

- Nettverksmøte i Trondheim med de nasjonale museene. 12.-13. april.  

- Det planlegges også seminarer om historiske og samfunnsrelaterte 

temaer.  

- Hvordan "koble" sammen? Er dette veien videre? Nye lokaler i Oslo? 

Viktig å beholde de lokale ildsjelene og samlingene i landet. Skal vi ha 

et kraftsentrum i Oslo? Gruppa ønsker en selvstendig enhet. 

- Ny direktør på Norsk teknisk museum i løpet av våren 2018.  

 

Sak 3: Vårmøte Trondheim 1.-3. juni 2018 
Invitasjon sendes ut ca. 15. mars. Anette følger opp med sosial ramme og 
ekskursjon til Nidarosdomen 2. juni.  
 
Endre i programmet:  
Lørdag 2. juni: 
Kl. 13.15: Bussavgang til Nidarosdomen 
 
Ordstyrer og taler avklares når deltakerlisten er klar. 
 
Sak 4: Høstmøte Soria Moria 4.-5. november 2018 
 
Kurskomiteen sender Tone og Kristin oppdatert program. 
Møtestart kl. 12.45 i stedet for kl. 13.00. Ullevål salongensemble har dessverre 
ikke anledning til å stille i 2018, men stiller gjerne i 2019.  
 
Fin følger opp med foredragsholderne, tidsramme osv. 



 
 

 
Undersøk retningslinjer for salg på konferanser og møter. 
Anne Spurkland spør om lov til å selge sin nye bok (om immunforsvaret) på 
neste høstmøte. 
Styret i ELF bør si noe prinsipielt om boksalg på konferanser. Ønsker man en 

felles stand der flere kan selge bøker? Ønsker styret et arrangement uten 

"kjøpepress". En slik stand vil kreve koordinering for kursarrangør.  

Saken tas opp igjen på neste styremøte 20. mars.  

 
Sak 5: Brev fra Rådet for legeetikk: Oppfordring til å kartlegge de viktigste 
etiske utfordringer innen deres fag  
 

Aktuelle temaer:  

- Livsforlengende behandling 

- Respirator 

- Eldre og samtykkekompetanse/etiske utfordringer 

- Multifarmasi, masse medisiner 

Medikamentforskrivning og overforbruk av medisiner til eldre folk 

- Fremtidsfullmakt 

Tone og Berit lager utkast til svar som sendes Svein Aarseth i Rådet for 

legeetikk innen 1. april.  

 

Sak 6: Eventuelt - Diverse saker  

Påmelding til vår- og høstmøter for medlemmer/ikke medlemmer, ref: e-post 
korrespondanse fra Terje Thomassen, Trøndelag Medisinske Seniorforening 
 

1. prioritet: Medlemmer i ELF 
2. prioritet: Medlemmer av Legeforeningen, men ikke-medlemmer av ELF 
3. prioritet: Leger, men ikke-medlemmer av Legeforeningen 
4. prioritet: Ikke-medlemmer, ikke-leger 
 
 



 
 

Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid 
(Rolfs forslag til høringssvar) 
 
Forslaget viser at vi er enige i sammenfatningen til utvalget og styret har derfor 
valgt å ikke sende inn egen uttalelse fra ELF. 
 
Samarbeidet mellom Legeforeningen og Leger uten grenser:  

Leger uten grenser er en humanitær organisasjon. Vi har god kontakt med dem, 

men vi har ikke funnet noe grunnlag for er formelt samarbeid, men vi gir bidrag 

ved ulike anledninger.  

(Bjørn Oscar Hoftvedt, spesialrådgiver i Legeforeningen) 

 

Fastsette styremøtene i ELF frem til sommeren 
20. mars, 17. april, 1. juni 
 
Oppfølging fra forrige møte 9. januar:  
 
Oppfølging etter Pernille Bruusgaard og Anders Grimsmo besøk på styremøte 9. 
januar. Hvordan fremme sykehjemsmedisin som spesialitet? Nytt regelverk?    
 
Tone og Fin deltar på Nasjonal konferanse i alders og sykehjemsmedisin i 
Stavanger 12.-13. mars.  http://aldersogsykehjemsmedisin.no/  
 
Årsmelding 2017: 
Kristin lager utkast til årsmelding som tas med til neste styremøte. 
 
Annet:  

Blomst og takkehilsen til avgått styremedlem Bernt Kvarstein. 

 

http://aldersogsykehjemsmedisin.no/

