
 
 

 
Referat fra styremøte i Eldre legers forening  
tirsdag 26. mars 2019 kl. 13.00 - Møterom: Rutle, 1. etg. 
 
Tilstede: Tone Sparr, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Berit Grøholt, Sigrun Solberg, Rolf 

Kirschner, Anette Gjørtz (sak 4) og Kristin Alfhei (referent) 

Forfall: Bernt Einar Østensen 
 Anne Larsen, leder i Valgkomiteen 

 
Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra møte 19. februar  
Føy til at Siri Næsheim kommer tilbake til høsten for videre oppfølging. 
 

2. Valgkomiteen orienterer – Forfall Anne Larsen 

• Styret diskuterte Legeforeningens lover som er sendt styrets medlemmer.  
Valg: 

• Leder og nestleder (begges nomineres) Forslag: Tone og Bernt Einar 

• Leder av kurskomiteen: Forslag: Ragnhild eller Berit 

• Ny leder av valgkomiteen og to medlemmer: velges på nytt på årsmøtet 
Valgkomiteen følger opp (Tone kontakter Anne L.) 

• Landsstyrerepresentanter + varaer. Forslag: Leder og nestleder + to nye 
varaer 
   

3. Regnskap og økonomi (regnskapet signeres av styret) 
Forslag: 400 kr i medlemsavgift fra 2020. 
 
Gjennomgang av årsmelding 2018 
Små justeringer 
  

4. Status vårmøte og høstmøte 2019 
Vårmøte 2019:  
Anette orienterte: 80 påmeldte inkl. ledsagere pr 26. mars.  
Påminnelse sendt ut 25. mars. 
Teknikk Skien: kr 30 000 for totalpakke. 
Talere og toastmaster avklares i neste styremøte 25. april.  
Ta utgangspunkt i oppdatert deltakerliste.  
Husk å evalueringsskjema til vårmøtet 2019.  
 
Høstmøte 2019: Kurskomiteen og Anette orienterte om status. 



 
 

 
Vårmøte 2020 i Ålesund: Avvent videre planlegging til etter vårmøte 2019.  
Vårmøte 2021:  Møtested diskuteres nærmere på neste styremøte 25. april. 
 

5. Referat fra nasjonal konferanse i alders og sykehjemsmedisin i Bodø (12.-
13. mars) "Leve hele livet". 
180 deltakere derav flesteparten jobber på sykehjem. 
Tema: sykehjem og tjenester for de aller sykeste. (Døende pasienter). 
Anette Fosse: Den gode døden i sykehjem. Invitere henne til et av ELFs 
møter. 
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 
(https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-alders--og-
sykehjemsmedisin/ 
Forslag: Invitere Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin ved leder 
Kjellaug Enoksen og Norsk geriatrisk forening til et fellesmøte med ELF. 
Tone tar initiativ til høsten. 
 

6. Høringer  

• https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-
pakkeforlop-hjerneslag-fase-2/hoeringsgrunnlag/  
Høringsfrist 5. april. ELF avgir ikke høringssvar. Berit redegjør på neste 
styremøte.  
 

• https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/endringer-i-
forerkortforskriften-og-trafikkopplaringsforskriften/hoeringsgrunnlag/ 
Rolf lager utkast til høringssvar. Høringsfrist 8. april  
 

• https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2018-16-det-
viktigste-forst-blankholm-utvalget/hoeringsgrunnlag/ 
Se Ragnhilds utkast. Høringsfrist 15. april  
 

7. Eventuelt 
Små justeringer på websiden 

Neste styremøte: 25. april, møterom er ikke avklart. 
 
 
 
Referent: Kristin Alfhei  
11/04/2019 
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