ELDREMEDISINSK NETTVERK I HELSE FONNA
I 2014 ble det opprettet et geriatrisk nettverk i Helse Fonna i samarbeid med SESAM – Senter
for eldremedisin og samhandling. SESAM frikjøper i denne sammenheng en
nettverkskoordinator i Helse Fonna i 20% som skal drive nettverket. Det opprettes en
arbeidsgruppe som sammen med koordinator skal drive det geriatriske nettverket.
Arbeidsgruppen består av representanter fra Helse Fonna, Bjørgene USHT, FOUSAM og
HSH.
I 2016 blir det ansatt en ny nettverkskoordinator fra Helse Fonna da den opprinnelige
koordinatoren ikke lenger ønsket å ha denne stillingen. Geriatrinettverket ble besluttet
avviklet og det ble opprettet et nytt nettverk bestående av medlemmer fra geriatrinettverket og
medlemmer fra det tidligere nedlagte demensnettverket. Det nye nettverket kalles nå for
Eldremedisinsk nettverk.
Nettverkets formål:
 Skape et levende nettverk for kompetansebygging, spredning og implementering av
geriatrisk og alderspsykiatriske fagkunnskap ut i praksisfeltet
 Bidra til deling av erfaringer, kompetanse og samhandle om å sikre gode pasientforløp
og helhetlige tjenester for eldre med sammensatte lidelser og behov
 Utarbeide undervisningsmateriell ut i fra nasjonale føringer, samt spre og implementere
mest mulig lik praksis innenfor pasientsikkerhet i de ulike organisasjonene
 Være en pådriver for samarbeidet mellom helseforetak, kommunene, Bjørgene USHT og
Høgskolen Stord/Haugesund gjennom å arbeide frem felles arbeidsmetoder og
dokumentasjon
Fokusområder
 Demens og alderspsykiatri
 Legemidler
 Fallforebygging
 Ernæring
 Trykksår

Handlingsplan for 2017
Organisering av nettverks-koordinatorstilling
Nettverkskoordinator 20% stilling: Synnøve Bremer
Skarpenes (fra 01.03.16)
Oppgaver for nettverkskoordinatoren
Nettverkskoordinatoren har ansvar for å styrke
samhandling i forhold til å videreutvikle
Eldremedisinsk nettverk, og er også Helse Fonnas
kontaktperson i SESAM.
Delta i planlegging/forslag til foredragsholdere til

Tidsrom
01.03.16 –
30.06.17

Ansvar

2016-2017 Synnøve

2016

Synnøve/

parallellsesjoner på SESAM konferansen 7.-8.juni
2017

arbeidsgruppen

Delta på møter i regi av SESAM

2016-2017 Synnøve

Videresende aktuell informasjon fra SESAM til våre
samarbeidspartnere i Helse Fonna regionen

2016-2017 Synnøve

Utarbeide handlingsplan for geriatrisk fag-nettverk,
leveres til leder i FOUSAM og videre til SU

Desember
2016

Synnøve/
Arbeidsgruppen

Årsrapport for 2016

Desember
2016

Synnøve/
arbeidsgruppen

Februar
2017

Synnøve

Juni 2017

Synnøve/
Arbeidsgruppen
Synnøve

Aktivere lukket Facebook-gruppe for
nettverksmedlemmene
Fagnettverket
Tilstrebe rekruttering av medlemmer fra resterende av
de 18 kommunene i regionen (pr 12/2016:
12 kommuner)
Innkalle til nettverksamling, 3-4 ganger pr. år
- Februar
- Mai
- September

2017

Synnøve
Planer for aktuelle tema:
- Legemiddelbruk i livets siste fase
- Sårstell
- Personsentrert omsorg
- Pasientforløp – læringsnettverk for gode
pasientforløp
- Omsorgsteknologi
Innkalle til møte i arbeidsgruppen, 3-4 ganger pr. år i
forkant av nettverksamlingene
Årlig fagdag innen feltet Eldremedisin
Bidra/arrangere en konferanse/fagdag i året med
innlegg om de ulike fagområdene
- Utredningskurs 17.-18. oktober
Økonomi
Evt. søke SESAM og FOUSAM økonomisk støtte ved å
arrangere fagdag

2017

Synnøve/
arbeidsgruppen

Synnøve/
arbeidsgruppen

