
 
 

 
 

Referat høstmøte/årsmøte NGF  

5. november 2015, kl 1700 

Organisasjon – fag -sosialt 

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 

Tilstede:Ca. 40 deltakere  

 

 
1. Åpning, godkjenning av møteleder og referent.                                                                           

Åpning ved leder Nils Holand. Gjennomgang av saksliste. Alle fremmøtte 

presenterer seg. 

2. Godkjennelse av referat fra årsmøtet 2014 (ligger på hjemmesiden).                                      

Referat fra fjorårets møte godkjennes uten anmerkninger.  

3. Styrets beretning (årsmelding) ved Nils Holand, vedlagt. Se årsmelding på 

sidene til NGF for detaljer. NGF har nå 241 medlemmer. Det er  3 deltagere på 

EAMA denne perioden. Styret har hatt 4 styremøter i løpet av 2015. Det er 

svart på 10 høringer. EUGMS Oslo arrangert i september, se senere. Arbeid i 

forhold til kompetanseområde sykehjemsmedisin nevnt spesielt. 

4. Spørsmål /kommentarer til Årsmelding: Ny søknad EAMA, med frist høsten 16 

for nytt kull 2017. Forventning om fortsatt støtte fra NGF. 

5. Forslag om navneendring av Norsk geriatrisk forening: Bytte til Norsk forening 

for geriatri, eller Norsk forening for geriatrisk medisin. Enstemmig  for det første 

forslaget. 

6. Valg,  

a. Valgkomite: Har bestått av Renate Pettersen og Ingvild Saltvedt. 

Renate ønsker å gi seg, Ingvild fortsetter. Det tredje medlemmet skulle 

vært oppnevnt av styret, men ingen valgt de siste årene.                        

Inger Vanvik stiller og tar over Renates plass.  Kvalitetsutvalg: Nina 

Ommundsen, Brynjar Fure og Renate Pettersen er medlemmene i 

utvalget. Alle fortsetter minst et år til, bla for å følge det nasjonale 

arbeidet med å lage veiledere. 

b. Styret NGF: Hege Ihle-Hansen og Paal Naalsund går ut. Børje Bjelcke er 

på valg, ønsker å fortsette. Sigbjørn Rogne og Marte Mellingsæter 

fortsetter. Nils Holand er også på valg og ønsker å stille som leder i 2 år 

til. Nils og Børje velges uten motkandidater. Guri Hagberg, Bærum og 

Elisabeth Forfang, OUS, stiller og klappes inn som nye styremedlemmer. 

 

7. Helsepolitisk aktivitet ved Nils Holand, evt. Diskusjon                                                                    

Nils innleder. -Forteller om kronikk i BT (Bergens Tidende), om geografisk 

diskriminering, hvor bla HUS ikke har geriatri.  Kronikken har medført reportasje i 

TV2, og videre 2 oppfølgningsartikler i BT, og en kronikk ved Svein Hindal, 

helsekonsulent og bla tidligere fylkeslege i Hordaland.                                                                     

-Det er mangelfull oversikt over antall og størrelse av geriatriske enheter  i 

Norge, delvis fordi geriatrien defineres og organiseres ulikt. Sannsynlig best 

oversikt hos utdanningskomiteen, men den omfatterr allikevel ikke all geriatrisk 



 
 

 
 

virksomhet.                                                                                                                       

-Alle eldre har rett til samme tilbud uansett adresse! Jobbe for nasjonal 

rettighet.                                                                                                                              

-Geriatri er validert som en effektiv behandling av gamle med sammensatte 

sykdomsbilder. Geriatri koster ikke mer, pasientene må behandles uansett, og 

da bedre med målrettet behandling som har en varig effekt!                               

-Det må etableres flere sluttstillinger på sykehus for geriatere. Alle sykehus må 

ha en akuttgeriatrisk funksjon, med minst to overleger. Alle store sykehus må 

ha en tilsvarende avdeling med ca 4-5 overleger. Det er ingen 

rekrutteringsvansker til faget pr i dag.                                                                         

-Fra salen: Viktig med sluttstillinger. Fokus på pasientrettigheter (Otto Kristian 

Rød, helsedirektoratet/global helse) 

8. Oppnevning av arbeidsgruppe for å samle god dokumentasjon for effekten av 

geriatrisk intervensjon.                                                                                              

Innledning ved Torgeir Brun Wyller: «Hvorfor sykehusgeriatri?»                                         

-Det er allerede god evidens, spesielt har Trondheimsmiljøet vist det, med det 13 

år gamle studiet med sammenligning av GEMU vs med. avd.. og det nylige 

studiet om ortogeriatri.  Internasjonale studier på geriatrisk rehabilitering i tidlig 

fase viser også effekt. Ved sammenligning geriatrisk team vs geriatrisk post, er 

behandling på geriatrisk enhet klart best, selv om team modellen hadde noe 

effekt på dødelighet. BMJ: CGA should be standard practice!                                                                                                                                  

-Til tross for solid dokumentasjon er interessen fra foretak og sentrale myndigheter 

lunken! Han nevner bla at samhandlingsreformen med sine øh senger skal ha 

mest fokus, og det er nok en oppfatning hos sentrale myndigheter at den skal 

erstatte noe av behovet for spesialisert geriatri.                                                             

Han viser et estimat på at ca 25% av alle akutt innlagte pasienter ved medisinsk 

avdeling er geriatriske (akutt sykdom + tilleggssykdom og funksjonssvikt). 

Geriatrien bør i fremtiden overtatt flere senger, da mange av de andre fagene 

driver med mer dagbehandling, poliklinisk behandling og har mindre behov for 

innleggelse/senger.    

 

   -Innlegg fra salen:                                                                                                                          

-Geriatrien skal være aktive og tilstede i etableringen av mottakskliniikker.                                                                                                           

-Det er flere steder utfordring drift vs utdanning, og også stadig trussel om reduksjon 

av senger. Man nevner da spesielt  Tromsø som står i fare for å miste gruppe I status.                                                                                              

–Det skal etableres en nasjonal arbeidsgruppe som skal se på ortogeriatrien i Norge, 

bla med samling av evidens.                                                                                                 

–Det skal settes sammen en arbeidsgruppe som skal lage en argumentasjons- bank 

for geriatri, som kan brukes i kommunikajson med sykehus ledelse/foretak.                                 

–Man bør se på DRG/finansiering. Se på holdningene i de indremed miljøene, 

mange er fiendtlige. Inngå strategiske allianser: brukere, politisk, kommunalt og 

fylkeskommunalt.                                                                                                                        

-Se på finansiering når geriatrien bidrar innen andre fag: eks ortogeriatri, onkogeriatri, 

med økt uttelling(som ortogeriatri i England)                                                                        



 
 

 
 

-Passe på at geriatrien ikke er en trussel mot annen indremedisin, men et 

supplement. Også enig om at man må jobbe bredt for å skape mer aksept for 

geriatrien.  
-Vi må ikke bevege oss bakover og snakke om motstandere og fiender, men 

heller søke et  bedre samarbeid med våre kolleger, og ikke definere noen som 

fiender.  Vi er avhengig av at geriatrien står sterkt og har respekt på de ulike 

sykehus.                                                                                                                                            

–En mener at bedre finansiering ikke kan gå gjennom DRG-systemet, da det er 

tilpasset totaløkonomien på det enkelte sykehus, ikke for hvert fag.  

-Vi bør være på tilbudssiden, og ta pasienter om er krevende for de andre.                                                                                                 

–Vi må skape en vinn-vinn stuasjon i samarbeid med andre spesialiteter.                                                     

 

9. Evt                                                                                                                                         

--Kvalitetsutvalget ved Renate Pettersen: Nye faglige standarder i geratrien, etter 

mal fra kunnskapssenteret. Pallliasjon Mark Ahmed Ous, Lewy Body: Hogne 

Sønnesyn SUS, ortogeriatri: nasjonal gruppe, delir Haraldsplass. Noen relevante 

prosedyrer gjøres nasjonalt: eks førerkort, slag. Skal vi gå videre? Vanskelig å få 

respons fra de like geriatriske fagmiljøene: fordi det er tidkrevende?  
 

-Innspill fra møtet: se på etablerte internasjonale prosedyrer. Se også nasjonalt, 

mange har utarbeidet gode prosedyrer. Samle disse og lage godkjente prosedyrer. 

Metoden til Kunnskapssenteret for krevende? Men viktig at det vi utarbeider robuste 

og validerte prosedyrer.                                                                                                             

–Økonomi ved Nils: Etter tilførte EUGMS midler budsjettert overskudd 430.000,-, selv 

om man beregner 70.000 i økt forbruk i budsjettet.  Satt av 100.000 til EAMA. 30.000 til 

gruppe som skal jobbe med geriatridokumentasjon. 30.000 til møte og kongresstøtte. 

Støtte til timebetaling Nils og Anette for EUGMS (25% fra NGF)                                                          

 

-Hege: Norsk geriatrikongress, takk til Torgeir. Torgeir forteller noe om hvem som har 

arrangert kongressen, og litt om arrangementet, som var tilpasset i samarbeid med 

EUGMS, og var på kun en dag frem til åpning EUGMS. De som deltok kun på den 

norske kongressen var mest andre yrkesgrupper. Neste kongress april 2017, da igjen 

over to dager.                                                                                                                                           

 

-Hege fortalte om UEMS-GS: viktig med samarbeid med andre fag, synlighet i 

akuttmedisinen.  Hadde to middager med representantene i UEMS-GS under EUGMS.  

Samarbeidet er viktig fordi geriatrien er under press flere steder                                                                             

 

–Gave til Guri Hagberg og Elisabeth Skaar for foredrag om TAVI på høstmøtet.                            

 

–Leiv Otto: litt info om GerIt og om Facebooksiden.  Info også om delirkongress 2017. 

 

 
HØSTMØTEFOREDRAG 



 
 

 
 

 

kl 1900 Høstmøteforedrag: Siste års Doktorgrader i geriatri: Marit Bakken, Leiv Otto 

Watne.                                                                             

Marit: Potentially inappropriate drug use and hip fractures among older people.  

   

Leiv Otto: "Delirium in hip fracture patients:consequences, prevention strategies and 

pathophysiological mechanisms" 

 

(Dessuten har Marius Myrstad disputert siden forrige årsmøte med: "Endurance 

exercise and atrial fibrillation", men kunne ikke stille på møtet.)  

 

 

pause 

1930: Feiring av EUGMS 2015 

Innledning ved Anette Hylen Ranhoff og Nils J Holand.                                                                             

Både Anette og Nils æres for sin innsats og får velfortjente gaver! 

 

Sosialt 

Mat og drikke, nye og gamle venner. 

 

Referat ved avtroppende nestleder NGF Paal Naalsund 19/11-15 
 


