
NORSK FORENING FOR GERIATRI 

 

Årsberetning høst 2019 høst 2020 

Styrets beretning oktober 2019- oktober 2020  

Norsk forening for geriatri. 

Nåværende styre i Norsk forening for geriatri ble konstituert på styremøtet  21.11.19 
med følgende sammensetning: 

Paal Naalsund                         leder               Haraldsplass Diakonale Sykehus  

Håkon Ihle-Hansen                  nestleder        Vestre Viken  

Kristin Mork Hamre                  sekretær         AHUS          

Dag Ole Anderbakk                 styremedlem   Helgelandssykehuset  

Susanne Sørensen Hernes     styremedlem  Sentralsykehuset Sørlandet/UiB               

Ingrid Wiig                                kasserer          St. Olav 

Vara: Aase Marie Røgler, sykehuset Innlandet Lillehammer,  Øystein Fossdal, 
Drammen Sykehus 

 

Valgkomiteen 

Inger Vandvik – Sykehuset Asker og Bærum, leder 

Rannveig Eldholm - St.Olav hospital, medlem 

 

Spesialitetskomiteen pr september 2020  

Yngve Muller Seljeseth, overlege Ålesund sykehus/Helse Møre og Romsdal,leder        
Astri Eri-Montsma, overlege, Sykehuset i Østfold 

Christian Myrstad, overlege, Levanger 



Jasna Ribic, LIS, Oslo universitetssykehus  

Henrik Sundt Moen, overlege, Stavanger US  

Ragnhild Eide Skogseth, LIS, Haraldsplass 

Bente Johnsen, LIS, UNN 

Hanne Frøyshov, overlege, Med avd Harstad 

 

Kvalitetsutvalget 

Guri Hagberg (medlem, OUS),  

Marius Myrstad (medlem, Vestre Viken),  

Håkon Ihle-Hansen (styrets representant i kvalitetsutvalget)  
 
Magnhild Skråmestø Dejgaard (leder, OUS). 

 

Styrets arbeid 

Det har vært styremøter på følgende datoer: 

21.11.19- 30.01.20- 23.04.20- 04.06.20- og 03.09.20.                                               
På det siste møtet deltok leder av Kvalitetsutvalget, og leder av Spesialitetskomiteen, 
på deler av møtet.                                                                                                     
Bortsett fra konstituerende møte 21.11.19, var alle møter på Skype.                    
Opprinnelig var det planlagt alternerende Skypemøter og fysiske møter, men pga 
pandemien har alle møter i 2020 blitt digitale. 

Norsk forening for geriatri har 271 medlemmer pr september 2020. For ett år siden 
var det 273 medlemmer. Vi oppfordrer alle kommende geriatere om å melde seg inn! 

Styrets aktiviteter siste styreår har bla vært: 

- Fra tidlig mars og til nå har pandemien dominert styrets-, og det geriatrisk 
fagmiljøs aktiviteter.                                                                                                          
I mars ble vi bedt om å komme med Råd- og Prioriteringer i  forbindelse med 
Covid-19. Dokumentet gjennomgikk en grundig prosess. Det ble primært  
utformet av leder i foreningen og tre av våre professorer, videre fikk mange i 
fagmiljøet mulighet til å komme med innspill. Det var aktiv mailveksling, og vi 
hadde et et nettmøte, GerIt for å presentere og diskutere dokumentet.            



Da det ble endelig lagt på Legeforeningens sider 25.03 var det et dokument 
som var godt forankret i det geriatriske fagmiljøet.                                                
Dokumentet er også oversatt til engelsk som bidrag til EUGMS  sine 
retningslinjer under pandemien.  

-Det geriatrisk fagmiljøet har også ellers vært svært aktive i pandemien!                                     
Det er publisert flere artikler, de fleste i Tidsskriftet. Link til alle artiklene kan 
man finne på foreningens nettside, og på Norsk Forening for Geriatri sin 
facebook-side.                                                                                                                      
I samarbeid med Aldring og Helse har fagmiljøet også bidratt til et dokument til 
Helsedirektoratet om pårørende og besøksforbud.                                                                           
Det har vært aktiv mailveksling om ulike tema, bla palliasjon, prioritering, 
sykehjemsbeboere, mm.                                                                                                                       
Vi brukte tre GerIt møter i mars/april med fokus på pandemien.                                                                      
Geriatrien har levert mange gode bidrag, og det geriatriske fagmiljøet har stått 
fram samlet og sterkt! 

- Legeforeningen har initiert at hver fagmedisinske forening skal definere et     
5-års etterutdannings-program for godkjente spesialister i de ulike 
fagdisipliner.  Vi har hatt en gruppe med 2 styremedlemmer, og 2 fra 
Spesialistkomiteen, som har framlagt et forslag for Legeforeningen. Dette 
forslaget skal fremlegges på årsmøtet.                                                                                                                                   

-De nasjonale spesialistkursene i geriatri skal endres en del fom 2021, for å 
imøtekomme læringsmål og krav i den nye  spesialistutdanningen.                              
Det ble nedsatt en komite med deltagelse fra kurslederne av de 4 opprinnelige 
kursene, fra styret, Kvalitetsutvalget og Spesialistkomiteen.                                            
Kursene har til nå vært hhv i Oslo (Husøy), Trondheim, Tromsø og Bergen.  
Disse kursene opprettholdes, men innholdet endres noe, og får en tydeligere 
tematikk på hvert sted. I tillegg legges det til et eget kurs i Slagmedisin  i Oslo.                                                                                                                                        
Sistnevnte kurs da slagbehandling omfatter flere læringsmål i geriatri, og flere 
slagenheter i Norge drives av  geriatere, og ved geriatriske avdelinger.                                                    
Det må legges til at Helsedirektoratet ikke har gitt endelig godkjenning av 
endring fra 4 til 5 kurs. 

Høringer styret har svart på:                                                                                               
-Høring i Grimstadutvalget ift estimert behov for 450 nye studieplasser medisin                                
-Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten                                          
-Høring om bruk av NEWS II                                                                                                                 
-Retningslinjer for forskrivning av A- og B-preparater                                                                           
-Ny prosedyre AGREE-II (Prosedyre v/OUS)                                                                                           



 

 

Helsepolitisk arbeid:                                                                                                          
Møte med Høyres helsekomite i Stortinget i februar, leder Paal Naalsund, og tidligere 
leder og helsepolitisk rådgiver for styret, Nils Holand, representerte foreningen, og 
tema var oppfølging av Stortingsvedtaket om geriatri på alle store og mellomstore 
sykehus fra 2016. Resten av året har det vært vanskelig å drive med helsepolitisk 
arbeid pga pandemien   

Økonomi :                                                                                                                                            
Foreningens økonomi så langt i 2020 bærer nok også preg av den situasjonen landet 
for øvrig er i. Vi har godt med penger på bok, men venter på flere av de faste 
fakturaer for regnskap og revisjon som vanligvis kommer på høsten. Vi har ikke hatt 
store utgifter, og særlig har reiseutgiftene gått ned sammenlignet med tidligere. 
Årsmøtet, styremøter og andre faglige møter har vært holdt digitalt. Det er usikkerhet 
også rundt budsjettet for 2021 med tanke på Covid-19, men vi planlegger med at ting 
normaliserer seg og at møtevirksomhet vil ta seg opp, ihvertfall delvis. Vi viderefører 
derfor forrige års budsjett til 2021. 

Rapport fra eksterne fora med representant fra styret 

-UEMS-GS:                                                                                                             
Representeres ved Hege Ihle-Hansen, overlege OUS.                                          
Hensikt: EU direktivet: Egen spesialitet. Navn: Geriatric Medicine.                                          
Mål: Harmonisere, en europeisk standard                                                                 
Organisering: Alle europeiske land har 1-2 delegater, møtes x 2 pr år.,                               
Ny sekretær i ledergruppen fra 1.1.20, 4 år. Hege Ihle-Hansen                                                     

Pågående arbeid: ETR- Training requirement for geriatric medicinet. Minimum 5 år 
anbefalt, det vil i tillegg være lokale krav til kompetanse, spesielt mot slag.                                                                                                                              
Hvert land må ha en plan for hvordan oppnå kravene og hvordan evaluere 
utdannelsen.Høstens årsmøte holdes digitalt i oktober. 

-EUGMS                                                                                                                                             
-  Susanne Hernes fra styret har erstattet tidligere leder Nils Holand som 
representant i Full Board. Hun har vært tilstede på to møter som begge har vært 
digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Årets EUGMS kongress skulle vært i Athen, men arrangeres digitalt pga Covid 
pandemien fra 07.10-09.10.20 

-Nordisk Gerontologisk forening                                                                          
Overbygging av de nordiske geriatri/gerontologiforeningene.                                         
Nils Holand er president i Nordisk gerontologisk forening frem til 25 NKG på Island, 
skulle vært juni 20, men pga pandemi utsatt til juni 2021 

 



-EAMA                                                                                                                             
Ole Martin Steihaug, Trine Holdt Edvin, Katinka Alme og Håkon Ihle-Hansen er 
EAMA studenter 
2019/20.                                                                                                                          
Frist søknad støtte for nye studenter 2021/22 er 1. desember 2020!  

-Kompetanseområdet Alders og Sykehjemsmedisin                                                                                                         
Det ble foreslått av medlemmene å endre navn til Eldremedisin. Norsk forening for 
geriatri og Norsk forening for hjerneslag uttalte seg kritisk til endringen ved høring i 
2019, da det kan oppstå uklarhet i hva kompetanseområdet Eldremedisin vil være i 
forhold til geriatrispesialiteten. Våren 20 ble søknaden om navneendringen avslått 
etter behandling av Fagrådet i Legeforeningen.                                                         
Det har ikke vært møter eller annen aktiv kontakt mellom kompetanseområdet og 
styret i NFG i dette styreåret. 

Aktivitet internett 

Leiv Otto Watne har fortsatt som leder for GerIT i 2019. Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse har det administrative ansvaret og tjenesten finansieres derfra. 

GerIt leverer egen årsrapport.  

Styringsgruppen har i 2019-20 bestått av følgende personer: 

• Professor Torgeir Bruun Wyller, UiO og Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse, leder 

• Paal Naalsund, overlege, geriatrisk avdeling Haraldsplass Diakonale sykehus 
(representant for Norsk forening for geriatri) 

• Rannveig Eldholm, overlege, St.Olav/NTNU 

Fra høsten-20 gikk GerIt over til den digitale plattformen Zoom. 

Nettsidene administreres av Leiv Otto Watne med hjelp av Stig Kringen i 
Legeforeningen 

Besøksstatistikken for nettsidene til NGF i 2019: 33149 unike sidevisninger 

 

 

Norsk forening for geriatri har tatt steget ut på sosiale medier med brukerprofil på 
Facebook (https://www.facebook.com/geriatri) og Twitter (@ForGeriatri). Kontoene 
administreres av styret, men vi oppfordrer foreningsmedlemmer til å følge og linke 
relevant informasjon (møter, kongresser, artikler ol) opp til kontoene. Med inntok på 
sosiale medier håper vi på kunne nå et bredere publikum og øke meningsutveksling 
mellom medlemmene våre.  

https://www.facebook.com/geriatri


Styret har som målsetning å sende ut et medlemsbrev halvårlig (per mail), der vi tar 
for oss aktiviteten i foreningen, presenterer kommende arrangementer og fagrelatert 
stoff. 

Det arbeides også om å utarbeide en logo til foreningen. 

 

Faggruppene (Tatt fra Kvalitetsutvalgets gode rapport): 

Se strategidokument på hjemmesiden for organisering/oversikt. 

 Demens (leder: Anne-Brita Knapskog). Har på vegne av foreningen levert innspill til 
Legeforeningen til demensplan 2025 og deltatt på innspillmøte i helse- og 
omsorgsdepartementet i januar hvor foreningens synspunkter ble presentert.  

Delirium (leder: Bjørn Erik Neerland). Før jul 2019 ble det distribuert et nyhetsbrev 
med informasjon om oppdaterte prosedyrer, e-læringskurs og konferanser. 

11. mars 2020 bidro faggruppa til at verdens deliriumdag ble markert over hele 
landet.  

Koronapandemien våren 2020 førte til stor aktivitet i hele det geriatriske fagmiljøet. 
Delirumgruppa bidro til en artikkel i Tidsskriftet: Delirium hos pasienter med Covid-19 
https://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/delirium-hos-pasienter-med-covid-19 

Faggruppen har også nær kontakt med Oslo Delirium Research Group, som i tillegg 
til å drive forskningsprosjekter om delirium bidrar med undervisning og foredrag både 
nasjonalt og internasjonalt.                                                                                     
Faggruppa skal utgjøre et nasjonalt nettverk av deliriuminteresserte geriatere 

Preoperative vurderinger (leder: Siri Rostoft). 

Det var planlagt et kurs i preoperative vurderinger, men ble avlyst grunnet for få 
påmeldte. Ellers lite aktivitet. Siri Rostoft ønsker å gå av som leder, det er ikke funnet 
noen som kan lede gruppen videre. 

Hjerneslag (leder: Hege Ihle-Hansen). 

Faggruppen har etablert cerebrovaskulært emnekurs over 2 dager som nå skal bli 
obligatorisk både for LIS nevrologi og LIS geriatri. Det er planlagt årlig i desember på 
OUS. 

Hjerneslag som kompetansemål i spesialistutdanningen geriatri er forankret i UEMS-
GS (Den europeiske union av medisinske spesialiteter - geriatrisk seksjon). 

Gruppen har tydeliggjort hvordan det skal oppnås læringsmål i hjerneslag i LIS 1, LIS 
2 og LIS 3 utdanning og holdt undervisning i hjerneslag, både i akuttmedisin for 
indremedisinere og mottaksmedisin. 



Det avholdes folkemøte om hjerneslag i samarbeid med LHL på Litteraturhuset på 
verdens hjerneslagdag i oktober. 

Det er etablert akutt hjerneslag som en egen akuttmedisinsk behandlingssløyfe. 

Ortogeriatri (leder: Marte Mellingsæter).  

Fagruppen har sendt ut brev til Helsedirektoratet og HSØ fra Ahus og St. Olav på 
slutten av 2019 med forslag om å vurdere ISF-finansieringen av ortogeriatri.  
Fagrupppen har ikke fått noe svar. 

Marte Mællingsæter, Ingvild Saltvedt og Hans Ingen Johannessen skrev en artikkel 
om «ortogeriatri i Norge» i Indremedisinerern nr. 2 i år.  

Det planlagte møtet i forbindelse med FFN (Fragiliy Fracture Network) Norge i mai 
utgikk siden møtet ble avlyst). Det har vært aktivitet på e-post, mest om status i 
Norge. Arbeidet med kvalitetsindikatorer for ortogeriatrisk behandling har stoppet 
opp, men må gjenopptas.    

Arrangementer  

-Geriatrisk Høstmøte Oktober 2020: avlyst pga pandemien. Var nærmest ferdig 
planlagt, kunne ikke arrangeres fysisk pga pandemi. Digitalt møte vurdert, men ville 
bli for kostbart, og ville sannsynligvis få færre deltakere. 

-Åpent folkemøte i Trondheim: Arrangert på St Olav i Trondheim 1.10 - 2019 med 
tittel ”Et godt liv som gammel”. 

-Arendalsuka: styret hadde startet planlegging av deltagelse, men Arendalsuka er 
avlyst pga Covid. 

Sluttanmerkning ved leder 

Det har vært et spesielt styreår pga Covid-pandemien. Styret har sett hverandre 
fysisk kun i november, men har allikevel jobbet god sammen.                                                
Vi har samarbeidet sammen med vårt fagmiljø til gode og viktige bidrag under 
pandemien.                                                                                                                                          
Viktig har også arbeidene med omlegging av de nasjonale geriatrikursene i henhold 
til læringsmålene i den nye spesialistutdanningen vært, og arbeidet med å definere 
en etterutdanning for våre spesialister.                                                                                                     
Det har vært et lærerikt år, men vi håper etter hvert på en hverdag uten pandemi.                
Ikke minst slik at vi kan holde den planlagte niende Norske Geriatrikongressen, som 
arrangeres i Gamle Logen 12. og 13. april 2021. Da ønsker vi å få til et fagmøte med 
påfølgende bespisning, i regi av foreningen, ettermiddagen/kvelden før. Dette som en 
erstatning for at vi ikke kan holde årets Høstmøte.                                                                                                                         
Vi oppfordrer alle våre medlemmer å sette av disse datoene. 

Mvh Paal Naalsund-leder. 

Bergen 10/10-20. 



 


