
 

Årsberetning oktober 2020- oktober 2021 

Styrets beretning  

Norsk forening for geriatri. 

Nåværende styre i Norsk forening for geriatri ble konstituert på styremøtet 26.11.20 
med følgende sammensetning: 

Paal Naalsund                         leder              Haraldsplass Diakonale Sykehus  

Håkon Ihle-Hansen                  nestleder       Vestre Viken  

Kristin Mork Hamre                  sekretær        AHUS          

Dag Ole Aanderbakk               kasserer         Helgelandssykehuset  

Susanne Sørensen Hernes     styremedlem  Sentralsykehuset Sørlandet/UiB               

Elisabeth Egstad                      styremedlem   Kristiansund sykehus 

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 

Fuxx (Fagutvalg av leger i spesialisering)                                                                                           
-Camilla Hem (leder). Diakonhjemmet.                                                                                                
-Marte Meyer Walle-Hansen. Bærum sykehus.                                                                                  
-Elisabeth Seel. Lovisenberg.                                                                                         

Spesialitetskomiteen pr september 2020  

-Yngve Muller Seljeseth, seksjonsoverlege Ålesund sykehus, leder                                                  
-Astri Eri-Montsma, overlege, Sykehuset i Østfold                                                           
-Christian Myrstad, overlege, Levanger                                                                                    



-Henrik Sundt Moen, seksjonsoverlege Stavanger, SUS                                                                                                                
-Ragnhild Eide Skogseth, LIS, Haraldsplass                                                                   
-Bente Johnsen, LIS, Tromsø, UNN                                                                                                              
-Jasna Ribic, LIS, Oslo, OUS                                                                                                          

-Går ut september -21: Hanne Frøyshov, overlege, Med avd Harstad.                               
Ikke erstattet pr 22. sept 21. 

Kvalitetsutvalget 

Guri Hagberg (medlem, OUS),                                                                                    
Marius Myrstad (medlem, Vestre Viken),                                                                         
Håkon Ihle-Hansen (Vestre Viken, styrets representant i kvalitetsutvalget)                                           
Magnhild Skråmestø Dejgaard (leder, OUS). 

 

Styrets arbeid 

Det har vært styremøter på følgende datoer:                                                            
26.11.20- 28.01.21- 29.04.21- 17.06.21- og 09.09.21.                                                                                                                                                    
Alle møter har vært på digitale plattformer. Dette dels pga pandemien, men også av 
praktiske hensyn. Det var planlagt en veksling mellom digitale og fysiske møter også 
før pandemien. 

Norsk forening for geriatri har 274 medlemmer pr september 2021 (derav 50 
assosierte). For ett år siden var det 271 medlemmer.                                                           

Styrets aktiviteter siste styreår har bla vært: 

- Leder representerer foreningen i Faglandsrådet. Ved møte 3.november-20 
behandles temaet «Overbehandling og overdiagnostisering av eldre i siste livsfase» 
etter initiativ fra vår leder, med 5 korte innlegg fra ulike faggrupper, inkludert geriatri, 
hvor det tilslutt fattes en resolusjon som sendes ut til alle fagmedisinske foreninger.                        
Det siste møtet i faglandsrådet var i april-21, uten primære geriatriske tema  

-I november-20 deltagelse ved leder på digitalt haste-møte i regi av FHI om 
vaksineprioriteringer. God diskusjon i styret i etterkant av møtet.                                         
Nå i høst har det også vært bedt om en uttalelse om hvem som skal prioriteres for en 
3.Covidvaksine. Svar sendt etter samråd med gruppen som skrev artikkelen om 
dødsfall etter Covid-vaksine i norske sykehjem i tidsskriftet våren -21, Marius 
Myrstad, Torgeir Brun Wyller, Anette Hylen Ranhoff, og infeksjonslege Bård Kittang.   

-Vi skriver et innlegg om aktuelle saker fra NFG i hvert nummer av tidsskriftet 
Indremedisineren, leder og nestleder har stått for dette så langt. 

-I juni-21 ble det påny sendt ut et sommerbrev til medlemmene. 



-I september-21 skrev Paal en artikkel i Tidsskriftet Overlegen med tittelen:                    
«Er spesialisthelsetjenesten klar for eldrebølgen?». Dette en av flere artikler om  
eldrebølgen, hvor bla også professor Hylen Ranhoff bidro med en artikkel.  

-Logo: Styret, med Kristin i front, har jobbet med å lage en logo for NFG, hvor det er 
blitt presentert 4 forslag. Det tre mest aktuelle forslagene ble presentert i 
sommerbrevet, og vi vil velge logo på årsmøtet. 

-Etter initiativ fra NSO(Norsk  Slagorganisasjon), er det etablert et samarbeid med 
vår forening, og Norsk nevrologisk forening, for å foreslå en ordning som sikrer mest 
mulig lik faglig kvalitet av slagbehandlingen på norske sykehus. Dette videre vurdert 
av legeforeningens sekretariat, og skal i neste omgang presenteres for 
helseforetakene i et møte nå i oktober.  

-I vår skrev leder i Norsk Allmennmedisinsk forening, Marte Kvittum Tangen, og Paal, 
en kronikk som kom på trykk i Aftenposten. Den omhandlet Stortingsvedtaket om at 
man ikke lengre trengte legeattest for å fortsette bilkjøring etter fylte 80, med tittelen: 
«Eldre uten førerkortattest kan bli et farlig eksperiment».                                                                                     

 -Arendalsuka, medio august-21: Foreningen arrangerte paneldebatt for publikum, 
med temaet «Livets siste fase skal også leves», om behandlingsvalg og 
begrensinger/overbehandling av eldre i siste livsfase. Det var et vellykket møte, med 
fullt hus i et noe begrenset lokale, vel 50 tilhørere. Det er enighet i styret om 
deltagelse også neste år. Vi vil da forsøke å nå flere, også noen beslutningstagere, 
og også se på muligheten for å streame møtet, noe som ble etterlyst denne gangen.      

-I fjor ble det laget et forslag om et 5-års etterutdannings-program for 
godkjente spesialister i geriatri, etter forespørsel fra Legeforeningen. Dette som 
ledd i at det skal etableres for alle fagmedisinske foreninger. Forslaget ble også 
fremlagt på det digitale årsmøtet sist høst. Fortsatt er ikke dette behandlet av 
legeforeningen, arbeidet er bla forsinket av pandemien.                                                                                                                                  

-De nasjonale spesialistkursene i geriatri er noe endret. Leder i styret deltar i en 
nasjonal gruppe fra hver helseregion som har jobbet med dette, og som har 
regelmessige møter.                                                                                                          
De opprinnelige kursene beholdes, dvs hhv i Oslo (Husøy), Trondheim, Tromsø 
og Bergen, men innhold og hovedtema på hvert kurs er noe endret tilpasset 
læringsmålene i den nye spesialistutdanningen. I tillegg er det lagt til et kurs i 
Slagmedisin  i Oslo.                                                                                                                                        
Det må legges til at Helsedirektoratet ikke har gitt endelig godkjenning av 
endring fra 4 til 5 kurs, men vi regner med at dette godkjennes. 

 

Høringer/nye retningslinjer/forespørsler styret har svart på:   



-«Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal 
avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester»                              
-«Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist»                                                              
-«Representantforslag om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og 
forebygge brudd hos eldre»- svart sammen med Norsk ortopedisk forening.                   
–«Nasjonal  retningslinje for behandling og rehabilitering ved akutt hjerneslag» 
-«Hastehøring fra Faglandsrådet om norm for tilkallingstid for medisinske 
bakvakter på sykehus»                                                                                                               
-«Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av 
underernæring»                                                                                                                                 
-«Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern for voksne»-Svar i samarbeid med Spesialitetskomiteen.                                       

Helsepolitisk arbeid:  

Leder har hatt en times samtale med Kjersti Toppe i Senterpartiet i august-21 om 
utfordringene med en økende eldrepopulasjon, hvorav en betydelig andel med 
sammensatte sykdomsbilder, skrøpelighet og funksjonssvikt.  

Økonomi :  

Startet året med 364 000 kr. Svært lite reiseutgifter, da alle møter har vært digitale møter. 
Kun utlegg for reiser til Arendalsuken. Største utgiftene har vært regnskabyrå (37500) og en 
støtte til GeroCovid, 29300, opprinnelig 27.000, men påslag da regning gikk til inkasso.       
Brukt ca 100 000 dette året. «Spart» en betydelig utgift, da vi ikke har hatt utbetalinger til 
EAMA studenter 2021, da kurset er utsatt pga pandemien.                                                         
Det er kr.264.760,- på konto pr. 11/10-21.                                                                                                                            
Har fått ferdigstilt og signert noe forsinkede regnskap for 2018 og 2019, og 2020 er i 
sluttfasen for ferdigstilling. 

Fuxx (Fagutvalg av leger i spesialisering) 

Opprettet våren 2021, tidligere hatt kun en representant, hvor Fuxx funksjonen har 
vært lite aktiv i Legeforeningen. Legeforeningen ba om utnevnelse av nye utvalg i 
alle fagmedisinske foreninger, hvor funksjonen skulle revitaliseres. Vårt nye Fuxx 
utvalg har hatt et digitalt møte så langt. Leder Camilla Hem skal delta i et Fuxx forum 
på Facebook, og i den forbindelse var det et digitalt møte 13/10.                        

 

 

                                                                                                                               
Rapport fra eksterne fora med representant fra styret 

-UEMS-GS:                                                                                                                                         
-  Representeres ved Hege Ihle Hansen:                                                                    



UEMS-GS ønsker å harmonisere læringsmål og kompetanse både hos studenter, 
LIS og spesialister innen geriatri i Europa.                                                                    
Det har vært 3 digitale møter i arbeidsgruppen siste året, der grad av kompetanse og 
arbeidet for en europeisk eksamen har vært diskutert.                                                
Det er også ønskelig at de ulike landene engasjerer seg i «special interest groups», 
da særlig knyttet til fall og legemidler, evt nye grupper.                                                
Videre har ivaretagelse av eldre under pandemien og prioritering av vaksine vært 
diskutert.                                                                                                                             
Det var planlagt fysisk oppmøte under EUGMS i Athen i oktober, men dette ble 
konverter til et digitalt møte grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen.                            
Norge, ved Hege, har hatt rollen som sekretær siste 2 år. 

-EUGMS                                                                                                                                               
Susanne Hernes, fra styret, har representert foreningen i Full Board. Hun har deltatt 
på  2 møter det siste året, som har vært digitale, samt et møte under årets EUGMS. 
Pga pandemien blir også deltagelsen på møtet under EUGMS i Athen i oktober 
digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Årets EUGMS kongress i Athen 11.-13.oktober, ble arrangert både fysisk og digitalt. 
Det var kun 8 deltagere fra Norge, hvor pandemien må ta mye av skylden. Desto 
flere deltok på kongressen digitalt, men vi har ikke noe tall på dette.Vi kommer 
sterkere tilbake på EUGMS i London neste høst! 

-Nordisk Gerontologisk forening                                                                          
Overbygging av de nordiske geriatri/gerontologiforeningene.                                         
Nils Holand har vært president i Nordisk gerontologisk forening frem til 25 NKG på 
Island, som pga pandemien ble utsatt fra juni 20 til juni 2021.                                                          
Den ble arrangert via Zoom. Det var 465 deltagere fra 30 land. Av disse var 322 fra 
Norden, 106 fra øvrige Europa og 37 fra andre  kontinent.                                                                                                                                 
Det ble gitt 8 grants, dvs stipendier for PhD kandidater. Ingen søknader fra Norge.     
Generelt fungerte avvikling av en online kongress bra, men det var noe tekniske 
problemer i starten og noen postere var vanskelige å lese.                                           
Neste års kongress blir i Danmark.                                                                                
Etter kongressen på Island er det startet et arbeid med å lage en veiledning for 
arrangør av de videre Nordiske gerontologikongressene.                                                                 
De 5 hovedpilarene i foreningens aktivitet er: • Biological and Medical Sciences • 
Health Sciences • Behavioural and Social Sciences • Humanities • Social Research, 
Policy, and Practice." 

-EAMA :                                                                                                                      
Det har  ikke vært EAMA studenter i 2021 pga pandemien. Nytt kull starter i januar -
22. Det er kommet fire søknader om støtte fra foreningen. Antall deltagere de senere 
årene har vært fire, hvorav alle har fått støtte fra foreningen.                                                                                                                                   

-Kompetanseområdet Alders og Sykehjemsmedisin:                                                                         
Det har vært noen teams-møter med varierende oppslutning.                                                            
Det er fremmet et forslag til endring av regelverket for kompetanseområdet.                                    
Nils Holand representerer foreningen i sakkyndig komite, men det må nevnes at 
geriater Nina Ommundsen representerer Norsk Indremedisinsk forening i tillegg.                                                                                                            

Aktivitet internett 



Leiv Otto Watne er leder for GerIT. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
har det administrative ansvaret og tjenesten finansieres derfra.                                 
GerIt leverer egen årsrapport, årsrapport for 2020 er ferdigstilt i høst.                                                                   
Styringsgruppen har i 2020-21 består av følgende personer: (uendret) 

• 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 

- Trafikken på nettsidene i 2020 var noenlunde som i 2019.  
- Det fungerer fint med GerIT på Zoom. Det blir stadig flere enheter som kobler seg 
på. Opptakene av innleggene blir lagt ut på nettsidene til Aldring og Helse 
(https://www.aldringoghelse.no/geriatri/gerit/) og vi er i ferd med å bygge opp et fint 
bibliotek.  
- Aldring og Helse har gått gjennom avtalen og vil fortsatt finansiere GerIT . 

Norsk forening for geriatri er 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.  

Faggruppene                                                                                                                       
(Tatt fra Kvalitetsutvalgets gode rapport, som i sin helhet er lagt ut på våre 
hjemmesider): Se strategidokument på hjemmesiden for organisering/oversikt. 

Palliasjon: (leder Marc Ahmed).                                                                                                                    
I 2021 ble det etablert en faggruppe for palliasjon som ønsker å være et nettverk for deling 
av kunnskap om palliasjon for geriatriske pasienter. Faggruppen ønsker å holde seg faglig 
oppdatert, tar en aktiv rolle når det gjelder å undervise om temaet, og å dele faglige råd og 
rutiner.                                                                                                                                               
Faggruppen har hatt to digitale møter og utarbeidet en anbefaling om relevante lenker til 
veiledere og fagprosedyrer for palliativ behandling for eldre pasienter. Disse ble nylig lagt ut 
på hjemmesiden til norsk forening for geriatri.                                                                       
Faggruppen tar sikte på å arbeide videre med palliasjon for pasienter med andre alvorlige 
diagnoser enn kreft, forhåndssamtaler med geriatriske pasienter, og tidlig integrering av 
palliasjon i behandlingsforløp.  

Demens (leder: Anne-Brita Knapskog). Faggruppen har skrevet en artikkel om Alzheimer 
demens i Tidsskriftet. Anne-Brita har gitt beskjed om at hun trekker seg som leder. 
Faggruppen vil komme med tilbakemelding om hvem som overtar som leder.  

Delirium (leder: Bjørn Erik Neerland).                                                                                            
Faggruppa skal utgjøre et nasjonalt nettverk av deliriuminteresserte geriatere. Vi ønsker å 
holde hverandre faglig oppdatert på delirium, motivere hverandre til å undervise om 
delirium og til å dele faglige råd og rutiner i helseforetakene der man jobber. Gruppa har 
også ambisjon om å nå ut med informasjon om delirium til pasienter, pårørende, 

https://www.aldringoghelse.no/geriatri/gerit/
https://www.facebook.com/geriatri


helsepersonell, helseledere og befolkningen.                                                                                                                                              
Hvert år (mars) arrangeres Verdens deliriumdag (World Delirium Awareness Day, WDAD). 
Faggruppa bidrar med materiell og opplegg, slik at verdens deliriumdag kan markeres over 
hele landet.                                                                                                                                           
Oktober 2020 fikk faggruppa presentert seg i bladet Indremedisineren, med tekst og bilder.                                                                                                                       
I mai 2021 sendte gruppa ut et nyhetsbrev med lenker til norske og internasjonale 
deliriumnyheter.                                                                                                                                                   
På Haraldsplass har man jobbet det siste året med å revidere deliriumprosedyren 
(Helsebiblioteket), den er ferdigstilt i disse dager.                                                                                                                                                   
I år bør nevnes prosjektet «Eldre med delir» ved UNN Tromsø: med forelesninger for leger 
og pleiere ved utvalgte avdelinger, fokus på forebyggende tiltak, bruk av screeningsverktøyet 
4AT og ikke-medikamentelle behandlingstiltak.                                                                                                 
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.                                                                                                                                            
Leder er med i styret (board member) i European Delirium Association. 

Skrøpelighetsvurderinger 
Faggruppen har endret navn fra pre-operative vurderinger til skrøpelighetsvurderinger og 
ledes av Siri Rostoft, Nina Ommundsen og Elisabeth Skar. Faggruppen har oversatte Clinical 
Frailty Scale til norsk og har skrevet artikler i Indremedisineren og  i Tidsskriftet. Faggruppen 
avholder kurs i pre-operative vurderingen i november.                                      
 
Hjerneslag (leder: Hege Ihle-Hansen).  
Vi har fått to nye doktorgrader i hjerneslag i juni 2021 og oktober 2020: Stina Aam disputerte 
med “The Impact of Classification Models, Stroke Subtype, and Vascular Risk Factors on 
Courses of Poststroke Cognitive Impairment” og Guri Hagberg med "Long term effect of 
stroke on survival, cognition and amyloid brain pathology - a seven-year follow-up study".                                                                                                                                                    
Gruppen har det siste det siste året vært aktive i nasjonale og internasjonalt retningslinje-
arbeid for forebyggende behandling (FHI/HDir/ESOC) og utvikling av pakkeforløp fase II for 
hjerneslag, særlig rehabilitering og slag poliklinikk (HDir).                                                                                                                                      
Det er etablert LIS kurs i cerebrovaskulær sykdom, 2 dager, for spesialist kandidater både i 
nevrologi og geriatri i samarbeid med RegUt. Dette arrangeres årlig.                                                                                                                
Det er også i ny og oppdatert versjon av læreboken for norske medisinstudenter, 
Sykdomslære, skrevet to nye kapitler (Guri Hagberg/Hege Ihle-Hansen), et i akutt hjerneslag 
og et med et blikk på geriatri.   

Ortogeriatri (leder: Marte Mellingsæter).  
Årsrapport fra faggruppe i ortogeriatri. 

• Faggruppen har også i 2021 hatt lite aktivitet. Men det var oppslutning fra gruppen 
på vårens møte i FFN.  

• Det har vært noen e-postrunder med erfaringsutveksling om tverrfaglig møter og 
organisering. Leder har innhentet informasjon om tilbudet innenfor ortogeriatri i 
landet vårt og vil kort oppsummere dette på årsmøtet i NFG i oktober.  



• Arbeidet med kvalitetsindikatorer for ortogeriatrisk behandling er videreført, for 
detaljer se Kvalitetsutvalgets fullstendige rapport på våre nettsider. Planen er at disse 
indikatorene skal inn i Hoftebruddregisteret digitalt.  

• Det jobbes aktivt med å etablere bedre finansiering av ortogeriatriske pasienter, men 
dette er et tidkrevende arbeid.    

Arrangementer  

-Vårens norske geriatrikongress, med tilhørende fagkveld for medlemmer av NFG 
med tapas, måtte avlyses pga pandemien.Det tas sikte på å arrangere ny kongress 
kommende vår, følg med og sett av datoen!                                                                  
-Som nevnt arrangerte vi paneldebatt under Arendalsuken i midten av august i år.  

Sluttanmerkning ved leder                                                                                                     

Styreåret oktober -20-oktober- 21 har vært aktivt, og fortsatt ekstra krevende pga 
pandemien. Vi har vært involvert på ulike måter i pandemien, bla spørres vi jevnlig 
om råd som vedrører den eldre pasienten av Legeforeningen og FHI.                                                                         

Styreåret har vært gjennomført med kun digitale møter, og dette har fungert fint. Når 
pandemien er over, vil vi fortsatt ha flest digitale møter, som sparer både tid og 
penger, men vi bør nok møtes fysisk minst et styremøte i året.                                           

To tema som har vært sentrale har vært overbehandling av eldre i siste livsfase, og 
hvordan vi alle skal forholde oss til eldrebølgen. Dette angår alle nivå av helse- 
vesenet, og nærmest alle faggrupper, og her er vi viktige premissleverandører og 
rådgivere!      

Jeg ønsker å nevne spesielt det arbeidet Kvalitetsutvalget gjør, med bla revidering av 
våre fagprosedyrer, og ikke minst å arrangere Høstmøtet!                                                                 
Det gjøres generelt et godt arbeid for geriatrien, av en rekke personer, også i våre 
ulike faggrupper, i Spesialitetskomiteen, og i mange andre sammenhenger.                   
Takk til alle! 

Og takk til styret for et godt styreår!  

Mvh Paal Naalsund-leder. 

Bergen 14/10-21. 

 


