
 

 
 

 
  

Referat årsmøte Norsk forening for geriatri.  

Tirsdag 13.10.20 klokken 12.00-12.45.                                                                                                                          
E-møte via Zoom på GerIT. 

1. Åpning v/leder Paal Naalsund, godkjenning av innkalling, møteleder (Paal Naalsund) og 
referent (Kristin Mork Hamre). 

2. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2019. 
3. Økonomi-budsjett 2021 v/Ingrid Wiig, kasserer: Kr 380 000 på kontoen før overføring på kr 

238 000 fra Legeforeningen, dvs nesten kr 620 000 mot slutten av året.                                              
Så langt i år kr 407 000 i utgifter. Pga Covid mindre utgifter til reiser og møtevirksomhet. 
Fjorårets budsjett kopieres.  

4. Orienteringer:  
a. Endring av kursstruktur og innhold nasjonale geriatrikurs: Gruppe bestående av 

Ingvild Saltvedt, Hanne Frøyshov, Anette Hylen Ranhoff, Nina Ommundsen, Paal 
Naalsund og Torgeir Bruun Wyller. På det siste møtet deltok også Hege Ihle-Hansen. 
Største endring er at det nå blir 5 kurs i stedet for 4, hvorav et eget slagkurs. 
Husøykurset (Oslo A) blir en dag kortere. De ulike kursene får hvert sitt hovedtema: 
Trondheim (Bred geriatrisk vurdering), Oslo A(Kognitiv svikt), Oslo B( Hjerneslag), 
Tromsø(Utvalgte geriatriske utfordringer), Bergen( Skrøpelighet).                                    
Forslag sendt til Legeforeningen som skal sende det videre til Helsedirektoratet for 
endelig godkjenning.  

b. Etterutdanning for spesialister i geriatri: «LEIF» avvikles og erstattes med obligatorisk  
5-årig etterutdanningsløp. Mål om å sikre kompetanse for de som er ferdig utdannet, 
viktig å unerstreke at dette ikke er resertifisering.                                                   
Legeforeningen har definert et poengsystem. Mål om å komme opp i 300 poeng på 5 
år, 50 poeng i året. Kan oppnås bla via hospitering, kurs/konferanser, undervisning, 
forskning, kvalitetsarbeid. 10 utdanningsdager i året for overleger, i tillegg kan deler  
av overlegepermisjon benyttes til etterutdanning.                                                              
Alle spesialiteter har laget forslag for sitt felt, geriatrigruppen har bestått av Yngve 
Seljeseth og Astrid Eri-Montsma fra Spesialitetskomiteen, Ingrid Wiig og Paal 
Naalsund fra styret. De har utarbeidet forslag som er sendt Legeforeningen, og som 
ble presentert på dette årsmøtet.  

5. Styrets beretning- Årsberetning sendt ut på forhånd. Kort oppsummert har Covid preget det 
siste året, det har vært  stor aktivitet inkl nasjonal prioriteringsveileder og flere artikler fra 
fagmiljøet.  

6. Valg v/valgkomiteens leder Inger Vandvik: Ingrid Wiig går ut av styret etter 4 år, vi takker for 
innsatsen! Elisabeth Engstad, overlege i geriatri ved Kristiansund sykehus velges inn i styret. 
De øvrige medlemmene i styret inkl varamedlemmer og valgkomiteen fortsetter. 

7. Eventuelt:  



a. Spørsmål om kurset for LIS-2/indremedisin i geriatri fortsatt skal arrangeres: 
Fortsetter uendret, kurset holdes i Oslo 08-10.02.21. Det er også plan om et kurs 
høsten 2021.  

 


