
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  

Tirsdag 9. januar 2018 

Møterom: Armauer Hansen i 1. etasje i Legenes hus 

 

Tilstede: Tone Sparr, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Sigrun Solberg, Berit Grøholt, Rolf 
Kirschner, Anette Gjørtz (Høstmøte 2017 og vårmøte 2018) og Kristin Alfhei (referent).  
 

Forfall: Bernt Einar Østensen 

 

11.30 – 12.15:  Besøk av Pernille Bruusgaard 

12.15 – 13.00:  Lunsj i kantina 

13.00 – 13.45:  Besøk av Anders Grimsmo 

• Diskusjon 

 

14.30:  Diverse saker: 

• Godkjenning av referat fra møtene 24/10 og 5/11- 2017 

• Evaluering av høstmøte Soria Moria m/ Anette Gjörtz 

• Vårmøte Trondheim m/ Anette Gjörtz 

• Neste høstmøte 2018 

• Høringer 

• Eventuelt 

ca. 15.30:  Møteslutt 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Presentasjon Pernille Bruusgaard: (vedlegg) 

Oppfølging: Bruusgaard setter opp punktvis hvor det brenner mest og der ELF har mulighet 

til å bidra. Videre diskusjon tas i løpet av 2018 eller 2019. 

Oppfølging med lederen for alders- og sykehjemsmedisin. 

• Presentasjon Anders Grimsmo (vedlegg) 

 

• SOP-søknad på kr. 150 000 er innvilget. 

 

• Congress Conference orienterer om ferdigstilt regnskap som var klart før jul. 

 

• Høstmøte Soria Moria 

 

- Noen færre deltakere i 2017 enn i 2016. 

- Vellykket høstmøte, gode tilbakemeldinger. 

- Ullevål salongensemble i 2018 i tillegg til Vollen Big Band og A Scalpella 

- Neste (vår)møte: Romslighet rundt varigheten til foredragsholderne  

(35 minutters foredrag, 10 minutter til diskusjon) 

 

• Vårmøte Trondheim: 

Underholdning, dans og sosial ramme ble diskutert. CC, kurskomite og nestleder (Bernt 

Einar) avklarer nærmere og status legges frem på neste styremøte 13. februar.   

 

• Eventuelt 

• Nettsider til ELF, Jf. nye legeforeningen.no  

• Høringer: Relevante høringer følges opp 

• Neste styremøte 13. februar til vanlig tid kl. 13.00, lunsj kl. 12.00 

- Besøk fra Medisinsk museum (Erlend Hem) Foredrag på ca. 30 minutter. 

- Brev fra Rådet for legeetikk: Oppfordring til å kartlegge de viktigste etiske 

utfordringer innen deres fag (se vedlegg). 

Tas opp på nytt på neste styremøte 13.febr. 

• Nye vedtekter sendes ut til medlemmene minst seks uker før årsmøtet. (Se vedlegg) 

 


