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Geriatriseminaret i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, 
Universitetet Sørøst-Norge campus Bakkenteigen, NSF `s faggruppe for geriatri og 
demens i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 
(USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Nasjonal kompetansetjeneste 
for aldring og helse 
 
 
 

Programkomiteen for Geriatriseminaret 2020 har bestått av: 
Gro Gade Haanes, førsteamanuensis 

Universitetet i Sørøst-Norge 
Beate Bernes Rising, faglig rådgiver/prosjektleder 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold 
Siri Holst Sletten, geriatrisk sykepleier 

Utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt, Sykehuset i Vestfold  
Katrine Linnom Pedersen, geriatrisk sykepleier 

NSF faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens i Vestfold 
May Britt Ulviksbakken, geriatrisk sykepleier 

Geriatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF 
Kjersti Moen, spesialist i fysioterapi til eldre  

Ergo-fysioavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF 
Linn Marie Høilund, prosjektmedarbeider 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  
 

 
 
Praktisk informasjon: 
 

Sted: Universitetet i Sør-Øst, Raveien 215, Borre 
Auditoriet A1 – 30 Larvik - Hovedinngang - rett frem ved 
Biblioteket 

Dato: 5. februar 2020 

Tid:  Kl. 08.30-15.30. Registrering fra kl.0800 

Pris: 400,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

Parkering: Gratis parkering  

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent til spesialitetene i klinisk 
sykepleie, ergoterapi og til klinisk fagstige for 
helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 
Andre yrkesgrupper må søke eget forbund 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

  

 
Påmeldingsfrist: 8. januar 2020  

 

Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/kurs 
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Temaene for årets seminar er: 
 

ELDRE OG SØVN 
Søvnforstyrrelser er vanlig hos eldre. Det er vanlig for eldre å oppleve at det er 
vanskelig å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som at det er 
vanskelig å holde seg våken om dagen.  

Søvnplager er assosiert med nedsatt livskvalitet, psykiske plager og begrensinger i 
daglige gjøremål. En del eldre med søvnvansker mottar ikke adekvat behandling. 
Dette kan skyldes at den eldre ikke oppsøker hjelp fordi søvnvansker oppfattes som 
normal del av aldringen, eller at helsepersonell ikke har god nok kunnskap om de 
ulike behandlingsalternativene.  

Kognitiv Atferdsterapi for Insomni er regnet som den best dokumenterte 
behandlingen av kroniske søvnvansker/insomni, uansett alder, men få har kunnskap 
om denne behandlingen. I første del av seminaret vil det bli gjennomgått sentrale 
prinsipp i utredning og behandling av søvnvansker med kognitiv atferdsterapi. Det vil 
også settes fokus på effekt, bivirkninger og utfordringer ved bruk av legemidler for 
søvn hos eldre.  

 
 

ORTOGERIATRI 
Eldre med brudd, spesielt hoftebrudd er ofte skrøpelige personer med komorbiditet 
og ikke minst geriatriske problemstillinger. De har økt risiko for varig redusert 
gangfunksjon og for å miste evnen til å klare seg selv i hverdagslivet.  
 
Nye behandlingsmetoder, med tettere samarbeid mellom spesialister i ortopedi, 
geriatri og anestesiologi trer nå frem, også her i Vestfold, for å ivareta denne 
pasientgruppen bedre. Forskningen viser at en godt gjennomført ortogeriatrisk 
tilnærming kan gi bedre gangfunksjon, bedre funksjon i dagliglivets aktiviteter, bedre 
livskvalitet og kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette fordrer tilgang på 
kompetanse i geriatri, tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og tilstrekkelig 
tid til rehabilitering. Siste del av seminaret vil derfor handle om hvordan Sykehuset i 
Vestfold jobber med disse problemstillingene, betydningen osteoporose spiller hos 
disse pasientene og hvordan opptreningen i etterkant av en hofteoperasjon bør 
være.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Program 
 
Kl 08.00 – 08.30  Registrering 
 
Kl 08.30 - 08.45  Åpning av seminar 

    Fagsjef Randi Askjer, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
 
Kl 08.45 – 09.30  Søvn - utredning, verktøy og medikamentfrie tiltak  

 Psykologspesialist, ph.d. Håvard Kallestad, Divisjon for psykisk helsevern, St. Olavs               
 Hospital og Institutt for psykisk helse, NTNU  
 

Kl 09.30 – 09.45  Pause  
 
Kl 09.45 – 10.30  Søvn - utredning, verktøy og medikamentfrie tiltak forts.  

     Håvard Kallestad 
 

Kl 10.30 – 10.45 Pause  
 
Kl 10.45 – 11.30  Søvn - utredning, verktøy og medikamentfrie tiltak forts.  

     Håvard Kallestad 
 

Kl 11.30 – 12.15  LUNSJ 
 
Kl 12.15 – 12.45 Legemidler for søvn hos eldre: Effekt, bivirkninger og utfordringer 

    Sykehusfarmasøyt Per Sandvand, Avd. tjenester, Sykehuset i Vestfold  
 
Kl 12.45 – 13.00  Pause 
 
Kl 13.00 – 14.00  Eldre med brudd 

Seksjonsoverlege Marte Wang Hansen, geriatrisk seksjon, Sykehuset i 
Vestfold  

 
Kl 14.00 – 14.15  Pause 
 
Kl 14.15 – 14.45  Osteoporose hos eldre  

Seksjonsoverlege Dag Hofsø, endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold 
 
Kl. 14.45 – 15.15  Opptrening i tidlig fase etter hoftebrudd  

Fysioterapeut og stipendiat Monica Beckmann, Forskningsavd. Bærum 
sykehus 

 
Kl. 15.15 – 15.30   Avslutning 
 
 
 
 

Med forbehold om endringer i programmet 

      

 


