
Årsrapport 2016 – Eldremedisinsk fagnettverk 

1.0 Eldremedisinsk nettverk 

SESAM bevilger midler til en lokal nettverkskoordinator i 20 % stilling i Helse Fonna som skal være 

kontaktperson mot SESAM. Samhandlingsutvalget (SU) etablerte og godkjente geriatrisk fagnettverk 

mellom kommunene og Helse Fonna, i tråd med samarbeidsavtaler mellom Helse Fonna og 

kommunene. Samhandling i og mellom spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er en 

forutsetning for utvikling av gode og sammenhengende helsetjenester til eldre.  

I mai 2016 ble Geriatrisk nettverk og tidligere etablerte Demensnettverk slått sammen til 

Eldremedisinsk nettverk. Regional nettverkskoordinator i SESAM har som oppgave å ha koordinere 

driften av faglige nettverk i samarbeid med ressursgruppen. FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) 

har ansvar for rapportering til SU. Ressursgruppes medlemmer i 2016:  

 Synnøve Skarpenes, regional nettverkskoordinator SESAM (fra mars 2016) og Alderspsykiatrisk 

enhet, Helse Fonna  

 Nina Hauge, Helse Fonna  

 Astrid Håland, FOUSAM og USHT Helse Fonna 

 Marit Langesæter, Høgskolen Stord/Haugesund (fra 01.01.17 Høgskulen på Vestlandet) 

 

1.1 Mål og målgruppe  

Faglige nettverk blir opprettet for å sikre gode pasientforløp på tvers av nivå. Hovedfokus skal være 

fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige oppgaver i samarbeidsavtalene mellom foretak og 

kommunene.  

Mål for Eldremedisinsk nettverk: 

 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  

 Videreføre nasjonale føringer, samt spre og implementere best mulig praksis innenfor 

pasientsikkerhet i de ulike organisasjonene  

 Være en pådriver for samarbeidet mellom helseforetak, kommunene, USHT Helse Fonna og 

Høgskulen på Vestlandet  

Målgruppe: 

Ledere, fagansvarlig og helsepersonell som arbeider med eldre pasienter i omsorgtjenesten i 

kommune, helseforetak og høgskole. Fagnettverket skal være tverrfaglig sammensatt og 

medlemmene skal representere sin organisasjon i nettverket og ha ansvar for spredning tilbake til sin 

arbeidsplass. For å ivareta kontinuiteten, ønskes faste medlemmer. Det er opp til hver enkelt 



organisasjon å bestemme antall medlemmer som oppnevnes. Kommuner som er representert med 

medlemmer, av i alt 18 kommuner er: 

- Haugesund  

- Karmøy  

- Tysvær 

- Odda 

- Sveio  

- Sauda   

- Bokn  

- Stord  

- Bømlo  

- Vindafjord 

- Etne 

- Suldal 

Det er pr. 31.12.2016 totalt 42 medlemmer i nettverket.  

1.2 Nettverkets fokus  

Nettverket skal i 2017 ha følgende fokusområder: 

 Demens 

 Ernæring  

 Fallforebygging  

 Legemidler  

 Trykksårforebygging/Behandling  

 

2.0 Aktiviteter i nettverket 2016  

Nettverket har hatt 3 samlinger i løpet av året. I tillegg var nettverket invitert til relevante temadager 

i Helse Fonna og HVL regi. Ressursgruppen har gjennomført 3 møter i løpet av 2016 foruten 

nettverkssamlingene.  

2.1 Nettverksamlinger og temaer  

DATO HVOR TEMA UNDERVISER 

8.januar Bjørgene USHT Medisinsamstemming  

4.mai Bjørgene USHT Samhandling og 
kommunikasjon 

Synnøve Skarpenes 

28.september Bjørgene USHT Tiltaksplaner Halle Hjelle 

15.november HSH Miljøbehandlingskonferansen Se vedlegg 1 

 



Ved hver samling har vi en generell erfaringsutveksling – hva har skjedd siden sist, samt at 

medlemmene kommer med forslag til teama til neste samling.  

2.2 Utfordringer/fremdrift  

I år har nettverket økt medlemsantallet pga sammenslåing av geriatrisk nettverk og demensnettverk. 

Demensnettverket ble nedlagt når geriatrisk nettverk ble etablert, men kommunene har hele tiden 

signalisert behovet for videreføring av demensnettverket. Den økte deltagelsen i Eldremedisinsk 

nettverk bekrefter dette behovet. I forbindelse med etablering av Eldremedisinsk nettverk har det 

ikke vært prioritert å innhente signerte intensjonsavtaler fra de nye deltagerkommunene. 

Ressursgruppen har vært enige i at dette ikke skal prioriteres.  

2.3 Aktuelle tema for samlinger i 2017: 

- Legemiddelbruk i livets siste fase 

- Sårstell 

- Personsentrert omsorg 

- Pasientforløp – læringsnettverk for gode pasientforløp 

- Omsorgsteknologi 

 

Nettside: Eldremedisinsk fagnettverk www.fousam.no  

Sosiale medier - lukket gruppe på Facebook: «Eldremedisinsk nettverk for kommuner i Helse Fonna» 

(presenteres for nettverket på første samling i 2017) 

 

Vedlegg 1 – Invitasjon og program til nettverksamling 4.mai 

Vedlegg 2 – Invitasjon og program til nettverksamling 28.september 

Vedlegg 3 – Program Miljøbehandlingskonferansen 15.november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fousam.no/


Vedlegg 1: 

 

 

 
 
 

 
 

Invitasjon til nettverksamling i Eldremedisinsk nettverk 
(tidligere Geriatrisk nettverk og demensnettverk) 

 
 

Dato:  4.mai 2016 kl 10 – 14 
Sted:  Bjørgene utviklingssenter, Haugesund 
 
Vi vil herved invitere dere til nettverkssamling i vårt nye nettverk Eldremedisinsk nettverk. Dette 
nettverket vil fra nå av bestå av medlemmer fra nettverk Geriatri, som har vært i drift i noen år 
allerede, og nettverk Demens som er et tidligere nettverk drevet gjennom Alderspsykiatrisk 
poliklinikk, men som ble satt på «pause» da nettverk Geriatri startet. Vi forstår imidlertid at begge 
disse nettverkene har mange av de samme utfordringene i sin arbeidshverdag og også det samme 
behovet for kompetanseøkning, erfaringsutveksling og deltagelse i nettverk. Dermed velger vi fra nå 
av å slå disse to nettverkene sammen til et ELDREMEDISINSK nettverk! 
 
På vår første fellessamling vil hovedtemaet være Kommunikasjon og samhandling med personer 
med demens. En mer detaljert agenda kommer senere, men sett av dagene allerede nå! Er det noen 
spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede, som for øvrig er ny nettverkskoordinator i 
Helse Fonna/SESAM. 
 
 
Velkommen til nettverkssamling! 
 
MVH 
Synnøve Bremer Skarpenes 
Nettverkskoordinator 
 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2: 

 

 

 
 

 
Invitasjon og program til nettverksamling i Eldremedisinsk nettverk 

(tidligere Geriatrisk nettverk og demensnettverk) 
 
 

Dato:  28.september 2016 kl 10 – 14 
Sted:  Bjørgene utviklingssenter, Haugesund 
 
Vi vil herved invitere dere til nettverkssamling i Eldremedisinsk nettverk.  
 
På denne samlingen vil hovedtemaet være Fokus på tiltaksplaner. Vi forsøker en ny modell på denne 
samlingen. Vi er sammen frem til lunsj, deretter deler vi oss i grupper ut fra hvor dere jobber. 
Gruppene deles i hjemmetjenester, sykehjem og dagaktivitetstilbud. Siden flere av dere har flere 
roller (for eksempel både dagtilbud og hukommelsesteam) blir det opp til hver enkelt å velge hvilken 
gruppe som passer best. I gruppene vil vi snakke om hvordan lage gode tiltaksplaner, dele erfaringer 
og utfordringer med dette og eventuelle andre ting dere har behov for å diskutere. 
 
Foreløpig agenda for dagen ser slik ut: 
 
Kl 10.00 -11.30  Dokumentasjon 

v/Halle Hjelle, HSH 
 
Eksempler på gode tiltaksplaner  
 

Kl 11.30 – 12.00  Medbragt lunsj 
 
Kl 12.00 – 14.00 Erfaringsutveksling i grupper  
 
Husk å melde på via mail til Synnøve innen 21.september! 
 
Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede, nettverkskoordinator i Helse 
Fonna/SESAM. Mer detaljert program kommer når det nærmer seg samlingen. 
 
 
Velkommen til nettverkssamling! 
 
MVH 
Synnøve Bremer Skarpenes 
Nettverkskoordinator 
Mail: sysk@helse-fonna.no 
Tlf. 922 38 711 

mailto:sysk@helse-fonna.no


Vedlegg 3: 

 

 

 

Miljøbehandlingskonferansen 15.november 2016 

 
Sted: Høgskolen Stord og Haugesund, Haugesund 
 
Program 

 

Kl 08:00 – 08:30  Registrering 

 

Kl 08:30 – 08:45 Velkommen 

 v/Synnøve Bremer Skarpenes,vernepleier, alderspsykiatrisk poliklinikk, 

Helse Fonna 

 

Kl 08:45 – 09:15 Personsentrert omsorg 

 v/Stig Rise Pettersen, høgskolelektor HSH 

 

Kl 09:15 – 10:00 Nye nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av Lewy 

Body Demens med fokus på miljøterapi 

   v/Arvid Rongve, alderspsykiater, alderspsykiatrisk poliklinikk Helse 

Fonna 

 

Kl 10:00 – 10:15 Pause 

 

Kl 10:15 – 11:00 Miljøbehandling i sykehuset 

v/Liv Halvorsen og Astrid Lervik, spesialsykepleiere, alderspsykiatrisk 

døgnpost, Helse Fonna 

 

Kl 11:00 – 11:45 Lunsj 

 

Kl 11:45 – 12:45 Miljøbehandlingsmetoder 

- DCM – Dementia Care Mapping 

v/Ingeborg Nygård, spesialsykepleier og DCM basisbruker, 

alderspsykiatrisk poliklinikk, Helse Fonna 

- Marte Meo  

v/Synnøve Bremer Skarpenes, vernepleier og Marte Meo veileder 

 

Kl 12:45 – 13:05 Pause 

 

Kl 13.05 – 13.35 Pårørendesamarbeid 

   v/stipendiat Ellen Svendsbø 

 

Kl 13:35 – 13:55 Pause 



 

Kl 13:55 – 14:40 Miljøbehandling fra et pårørendeperspektiv 

   v/Terje Hiller 

 

Kl 14:40 – 1500 Oppsummering/avslutning 

 

 

Påmeldingsinformasjon: 

 

Påmelding innen 8.november til sysk@helse-fonna.no 
 
I påmeldingen skal følgende oppgis: 
 

Navn: 

Arbeidssted: 

Fakturaadresse: 

Referansenummer: 

 

Deltageravgift: kr 400,- 

 

For spørsmål, ta kontakt med:  

Synnøve Bremer Skarpenes, Helse Fonna  

Tlf: 52 73 27 00 (ekspedisjonen) 

Mail: sysk@helse-fonna.no 

 

 
 Konferansen søkes godkjent hos: 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Ergoterapeutforbund 

Fagforbundet 

mailto:sysk@helse-fonna.no
mailto:sysk@helse-fonna.no

