
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  

tirsdag 9. oktober 2018 kl. 12.45 i Legenes hus 

Møterom: Harlem Brundtland i 1. etasje  

Tilstede: Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Sigrun 

Solberg, Rolf Kirschner og Kristin Alfhei (referent) 

Forfall: Berit Grøholt 

 

Kl. 12.45:  Nytt faglandsråd og fagstyre  

Bente Kristin Johansen, fagsjef i Medisinsk fagavdeling,  

Enhet for kvalitetsutvikling 

Kl. 13.10  Nye metoder-systemet  

Anita Lyngstadaas, spesialrådgiver i Medisinsk fagavdeling,  

Enhet for kvalitetsutvikling 

Ordinært styremøte fra kl. 13.30 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 4. september 

 

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

- Meny, toastmaster og talere: 
- Toastmaster: Tone, som ønsker hovedtaler Einar Johan Berle velkommen. 
- Takk for maten: Ragnhild foreslår en kvinnelig deltaker fra deltakerlista. 
- Antall deltakere er pr i dag 219 stykker. Vi tar i mot inntil salen er full.  
- Oppmøte styremøte 4. november kl. 11.30 

 

3. Vårmøte Skien 2019 – program 
Kurskomiteen ferdigstiller program og foredragsholdere.  
Alternative foredragsholdere ble diskutert. 
 

4. Satsingsområder med tanke på diskusjon under årsmøtet i Skien  
(utsettes til møte i desember) 
 

5. Tellende tjeneste i allmennmedisin (vedlegg) 
Henvendelse med spørsmål om høstmøtet gir tellende tjeneste i 
allmennmedisin. Høstmøtet inneholder en kombinasjon av medisin og ikke-



 
 

medisinske temaer, men anses ikke som et medisinfaglig kurs og gir ikke 
tellende poeng for spesialiteten i allmennmedisin. 
Tone svarer på henvendelsen. 
 

6. Intervju om Eldre legers forening i Tidsskriftet 
Tone er intervjuet om ELF og saken kommer på trykk i Tidsskriftet som 
kommer i slutten av oktober. 
 

7. Eventuelt 

- Evaluering av vår- og høstmøtene 

Evalueringsskjema deles ut på høstmøtet (sammen med program og 

deltakerliste)  

- Leder i Seniora läkare i Sverige, Anders Dahlqvist inviteres til styremøte 

og påfølgende middag med styret i ELF 11. desember.  

Ansvarlig: Tone  

- To relevante høringer: 

 

Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo    

Svarfrist: 24/10/2018 

Høringssvar fra ELF sendes innen fristen.  

 

Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.  

Svarfrist: 05/12/2018 

Diskuteres på neste styremøte 4.november.  

 

 

 

 

Neste styremøte: 4. november (kl. 11.30) og 11. desember (kl. 14.00) 

Referent: Kristin Alfhei 10/10/2018 

 
 
 
 
 
 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-eldre-pasient-og-brukerombud-mv/hoeringsgrunnlag/

