
Akuttgeriatri - pleietung avdeling i 
teknologitungt sykehus.  

 

«Hvordan bevare personale, glød og 
entusiasme?» 

 
Geir Rørbakken, seksjonsoverlege Sørlandet Sykehus Arendal 

Den sjuende norske kongressen i geriatri, Oslo 2017 



Geriatrisk seksjon SSA 

 • «Ekstramural» frem til 

2000 

• Poliklinikk fra 1999 

– 2016: 498 konsult 

• Akuttgeriatri fra 2000 

– Etter hvert 2 LIS 

– 2016: 632 døgnopphold 

• Ortogeriatri fra 2011 

– Overlege nr. 2 

• Lege med PhD 2013 

– Overlege nr.3 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/S%C3%B8rlandet_Sykehus_Arendal_2.jpg


Presisering  og spørsmål til valg av tema 

• Skal det bevares, 

må det har vært der 

• Forskjell på å skape 

og vedlikeholde ? 

• «Hvordan gjøre folk 

gode og beholde 

dem slik» 

 

• Har akutt geriatri 

andre utfordringer 

enn  

– Elektiv geriatri? 

– Annen spesialist-

helsetjeneste? 

 



«Spesialistutdanningen er i endring. Det er 

nødvendig både for å tilpasse seg den medisinske 

utvikling, gi bedre kvalitet og sikre effektive 

utdanningsforløp. Spesialistene blir enda 

flinkere på smalere områder. Den generelle 

spesialist (og den generelle pasient?) 

"forsvinner". »  Lars Vorland, administrerende 

direktør i Helse Nord Publisert 10.03.2017 
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Spisskompetanse 

innen organspesifikke 

fag og kirurgiske fag er selvsagt helt 

avgjørende, men økte behandlingsmuligheter 

og komorbiditeter 

øker behovet for breddekompetanse. 
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Glød og entusiasme – skape /beholde 

• Etablere! 

• Sterk og synlig 

kompetanse   

• Ta vare på «geriatrisk 

identitet» 

• Unngå å måtte slåss for 

plass/eksistens 

• «Hårete» planer 

 

 

• Rekruttere! 

• Være en naturlig del av en 

større avdeling 

– LIS i rotasjon 

• Prioritere tid til 

– Faglig vedlikehold 

– Undervisning 

• Gjøre seg uunnværlig  

– Ta sin del av «byrden» 

– Markedsføre seg 

• Skaffe seg støttespillere 

• «Kardiologisk hybris» 

 



Bevare personalet- glødende 

• Ulikt for ulike faggrupper ? 

– Nok og store nok stillinger 

– Løpende rekruttering 

– Oppgaver som fenger 

– Tid til faglig utvikling/forskning 

• Skape felles mål/forståelse 

• Ta vare på tverrfagligheten 

– Andre sterke fagpersoner 

• Rotasjon på legesiden(?) 

• Rom for ettertanke og diskusjon 

– Etiske utfordringer 

 

 



Utfordringer 

• Å ta vare på faglig identitet 

• Å ha «hårete mål» kan være slitsomt 

• Tverrfaglig arbeid kan være vanskelig  

– organisering 

– ulikhet i kultur/rolle/makt 

– tid til fellesmøter 

 


