
Strategi Norsk forening for geriatri 2018-2022 

  

Geriatri er en medisinsk spesialitet for utredning og behandling av syke eldre, dette omfatter 

også fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter.  

En geriater har spesialisert kunnskap og erfaring innen akutte og kroniske sykdommer hos 

eldre, som ofte har sammensatte lidelser, funksjonspåvirkning og aldersforandringer. 

Geriatere har svært god kunnskap i geriatriske syndromer som fall, delirium og 

funksjonssvikt. Geriatere i Norge jobber også med hjerneslag og demens, som er tilstander 

som kan ramme i alle  aldre, men med økende forekomst ved økende alder. Geriateren 

arbeider i tverrfaglig team med andre faggrupper, og samarbeider med spesialister innen andre 

fagfelt, som ortogeriatri, onkologi og kardiologi, for å optimalisere behandlingen for den eldre 

pasienten.    

Norsk forening for geriatri vil bidra til: 

1) at politikere, helsearbeidere, pasienter og befolkningen forøvrig får kunnskap om 

nytten av geriatrisk behandling. 

Tiltak:  

- være med på å arrangere og legge til rette for nasjonale og internasjonale 

kongresser                  

- helsepolitisk aktivitet 

- svare på relevante høringer 

- arrangere årlige folkemøter i de ulike regionene i Norge 

- være aktive på sosiale medier  

  

2) implementering av et rettferdig og jevnt fordelt tilbud og tilgang til  

spesialistkompetanse i akuttgeriatri og geriatri uavhengig av hvor i landet man bor, 

slik det er bestemt i Nasjonal sykehusplan (2016). 

Tiltak: 

- svare på relevante høringer med fokus på etablering av tilbud om 

spesialistkompetanse i geriatri 

- kartlegge aktivitet inne geriatri på alle sykehus i landet  

- være samarbeidspartner for avdelinger som er truet av nedleggelse eller 

uhensiktsmessig omorganisering 

- arbeide for rettferdig finansiering av geriatrisk tilbud  

 

                                                                                                                                                                    

 



 

3) at dyktige leger ønsker å bli geriatere, og bidra til at de blir værende i faget. 

Tiltak: 

- arbeide for flere stillinger, både utdanningsstillinger og overlegestillinger 

- arrangerer et årlig høstmøte for faglig påfyll og sosialt samvær for geriatere, 

slik at en kan få oppdatering innen geriatrisk forskning, utveksle erfaringer og 

bygge nettverk 

- støtte geriatere som vil delta på EAMA (kurs i avansert geriatri med fokus på 

forskning, undervisning og ledelse). Nå dekker foreningen 2 av 4 samlinger og 

kandidatene må selv dekke resten. Foreningen ønsker å fortsette denne 

praksisen, så langt økonomien tillater det. 

  

4) utvikling av faget og oppsummering av kunnskap i geriatri. 

Tiltak:  

- etablering og økonomisk støtte til faggruppe for demens, preoperative 

vurderinger, delirium, hjerneslag og ortogeriatri. Nye faggrupper etableres 

ved behov. 

  

5) tett kontakt med det europeiske nettverket vi er en del av. 

Tiltak: 

- deltagelse i UEMS-GS (den europeiske union av medisinske spesialiteter- 

geriatrisk seksjon) og EUGMS (den europeiske geriatriforeningen) 

  

6) å sikre representasjon fra ulike helseregioner i ulike fora i foreningen. 

Tiltak:  

- fokus på geografi ved utnevning av representanter til styret og andre fora 

  

Faggrupper under NGF, november 2018 

 Faggruppe for demens 

Leder: Anne Brita Knapskog  



Faggruppe for delirium 

Leder: Bjørn Erik Neerland  

  

Faggruppe for preoperative vurderinger 

Leder: Siri Rostoft  

  

Faggruppe for hjerneslag 

Leder: Hege Ihle Hansen  

  

Faggruppe for ortogeriatri 

Leder: Ingvild Saltvedt 

  

For kontaktinfo se NGF sin hjemmeside 

 


