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Norsk selskap for aldersforskning, NSA og Nordisk Gerontologisk Forening (NGF)
NSA sitt overordnede mål er å fremme gerontologisk kunnskap, forskning og utviklingsarbeid, samt skape
interesse og engasjement for arbeid innenfor eldrefeltet. NSA er tilsluttet Nordisk Gerontologisk
Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i Norden. NSA
er en del av Det internasjonale gerontologiske og geriatriske selskap (IAGG). NSA arrangerer åpne møter
for medlemmer og andre interesserte.
EUGMS; European geriatric medicin
European geriatric medicin society. I Full board er det en representant for hvert land. Leder sitter som
Norges representant. Møtes 2 ganger årlig i tillegg til svært mye aktivitet og informasjon via mail.
Arbeider for å fremme geriatrien totalt og for å styrke den der tilbudet er meget begrenset. Arrangere
årlige kongresser EUGMS congress.
UEMS-GS; Den europeiske union av medisinske spesialiteter - geriatrisk seksjon
Arbeider med harmonisering av utdanning i geriatri på ulike nivå, i medisinsk grunnutdanning og i
spesialistutdanning. Forsøker å etablere en europeisk eksamen. ( Skal være frivillig og ikke komme i stede
for nasjonale krav/prøver/ eksamener). Møtes to ganger i året.
EAMA
European Academy for Medicine on Ageing (EAMA) arrangerer avanserte 2-årige kurs (4 kursuker) i
geriatri med fokus på forskning, undervisning og ledelse. Kurset er spesielt rettet mot geriatere som
sikter mot ledende stillinger i universitet eller sykehus. Fritt for alle å søke, men trenger anbefaling fra
professor i geriatri. NGF kan bidra med inntil halvparten av kursavgiften.
Den norske geriatrikongressen
De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005. Her gir noen av de fremste
representantene for norsk geriatri og beslektede fagområder sine bidrag, sammen med kapasiteter fra
europeisk geriatri. Kongressens primære målgruppe er leger og annet helsepersonell med tilknytning til
sykehusenes geriatriske avdelinger, seksjoner og team. Så langt plassen tillater det er også kolleger i
primærhelsetjenesten med interesse og engasjement i geriatri, sykehjemsmedisin og eldreomsorg
velkomne.
Prosjekt geriatriske IT-tjenester (GerIT)
Prosjektet Geriatriske IT-tjenester (GerIT) ble opprettet i 1997 etter initiativ fra Norsk geriatrisk forening,
og ble til i et samarbeid mellom denne foreningen og Nasjonalt formidlingssenter i geriatri.
Formidlingssenteret ble avviklet fra 1. januar 2007 og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
har påtatt seg det finansielle og driftsmessige ansvaret for GerIT. Prosjektet ledes av en styringsgruppe,
og Leiv Otto Watne er engasjert som daglig leder i deltidsstillilng. Formålet med prosjektet er å styrke
kommunikasjonen og samhandlingen mellom de som driver sykehusbasert geriatri i Norge, å heve
kvaliteten på norsk geriatri, og å gi offentligheten informasjon om geriatrisk virksomhet. I prosjektets
regi er det opprettet et nettsted for norsk geriatri. Nettstedet består dels av sider med informasjon for
offentligheten og dels av sider som går under betegnelsen Geriatrisk intranett. En av de viktigste
anvendelsesområdene for intranettet er blitt overføring av lysbilder i forbindelse med fjernundervisning
for norske geriatriske sykehusenheter som foregår hver 14 dag.

