
 

NSF FGD Oppland arrangerer Fagernesseminaret 15.-16. februar 2017 

på Thon Hotel & Resort Fagernes i Valdres. 

Tema :   Den akutt syke geriatriske pasient 

Målgruppe: Sykepleiere, vernepleiere, leger, fagarbeidere og andre interesserte. 

Faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens i Oppland arrangerer Fagernesseminaret 

for 40. gang i 2017. Seminaret går over to dager, og programmet settes opp ut fra 

temaforslag som tidligere deltakere har kommet med.   

Utstillingsbesøk er en del av programmet og er en fin måte å holde seg oppdatert på nye 

hjelpemidler og medisinsk utstyr.  

ONSDAG 15.02.17 

Den akutt syke geriatriske pasient  

08.30 – 09.00 Ankomst/registrering 

09.00 – 09.15 Velkommen, praktiske opplysninger 

09.15 - 10.00 Sykepleiefaglig observasjon og vurdering når eldre pasienter er utsatt 
                      for sub-akutt/akutt funksjonssvikt? v/ Gro Næss  
 
10.00 – 11.00 Pause med besøk i utstillingen 
  
11.00 -11.45 Tema v/ Gro Næss fortsetter 
 
11.45 -12.45 Lunsj 
 
12.45 -14.15 Systematisk bruk av kartleggingsverktøy – hvordan bruke  
                      kartleggingsverktøy – og erfaringer med dette  v/ Kristin Sofie Johansen 
  
14.15-15.00 Pause med besøk i utstillingen 
  
15.00- 16.30 Sykepleierens særegne funksjon v/ Inger Margrethe Holter 
 
19.00 Show med «Kurve» i salongen 

«Kurve» er et rytmisk vokalensemble med høyt musikalsk nivå innen a capella korsang, og koret har høstet 

stående applaus og stor begeistring når de har vært på snarvisitt hos oss tidligere. Denne gangen utvider vi 

«snarvisitten» til 45 minutter!   

20.00 Seminarmiddag  



 TORSDAG 16.02.17 

09.00-10.00 v/ Olav Sletvold 

Akutt funksjonssvikt og delirium hos den geriatriske pasient; medisinske problemstillinger i 
en tverrfaglig kontekst, klinisk erfaring og forskningsresultater 

10.00-11.00 Pause med besøk i utstilling 

11.00-11.45 Tema v/ 0lav Sletvold fortsetter 

11.45-12.00 Utsjekk/pause 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-14.00 Tema v/ 0lav Sletvold fortsetter  

14.00.14.15 Pause 

14.15-15.00 Tema v/ 0lav Sletvold fortsetter  

15.00-15.30 Spørsmål/svar og oppsummering 

15.30 Avslutning med trekning av gratis kurs 

 Vel hjem! 

 



Sendes på epost til degvold@hotmail.com  

eller vanlig post til: Lars Erik Degvold, Kolbulinna 14, 2850 LENA 

Påmeldingen må inneholde fakturaadresse (gjerne e–post) og evt bestillernr. 

Kursavgift inkl. lunsj og kaffepauser 

Medlem NSF’s faggruppe Geriatri og Demens:  1600.-     

Ikke medlem NSF’s fagruppe Geriatri og Demens: 1800.-    

Overnatting onsdag til torsdag inkl. seminarmiddag og frokost 

Enkeltrom:       1425.-    

Dobbeltrom:       1125.-        

Deler rom med:_______________________________________________________ 

Ekstra overnatting tirsdag til onsdag inkl frokost: 

Enkeltrom:       990.-       

Dobbeltrom:       660.-    

Deler rom med:_______________________________________________________ 

Seminarmiddag for ikke-boende:     500,-

 

 

 

 

 

 

 

mailto:degvold@hotmail.com


PRESENTASJON AV FORELESERNE: 

Gro Næss: Sykepleier med praksis fra både kommunehelsetjeneste 

og spesialisthelsetjenesten. Har hovedfag i sykepleievitenskap og 

jobber til vanlig i sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-

Norge. For tiden stipendiat ved Universitet i Oslo hvor hun jobber 

med forskning knyttet til syke hjemmeboende eldre. 

 

 

 

 

Kristin Sofie Johansen: Utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet i 

1987. Videreutdanning i Veiledning og Akuttgeriatri. Mastergrad i 

Helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet. Tilknyttet Utviklingssenter 

for sykehjem som Prosjektansvarlig for Alert/ proact i 

kommunehelsetjenesten 2013 – 2016. Arbeider som vaktsykepleier 

på natt ved Fredrikstad Korttidssenter. 

 

 

Inger Margrethe Holter: Utdannet sykepleier, 

sykepleierlærerutdanning fra Universitetet i Tromsø, master i 

sykepleieadministrasjon og ph.d. i sykepleievitenskap fra University of 

Rhode Island, USA. Hun har vært dekan ved Høgskolen i Buskerud 

og førsteamanuensis ved henholdsvis Institutt for sykepleievitenskap, 

Universitetet i Oslo, og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har 

vært sjefssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, 

og prosjektkoordinator i Norsk Sykepleierforbund. 

  

 

 

 

Olav Sletvold er spesialist i indremedisin og geriatri, tidligere 

avdelingssjef ved Avdeling for geriatri, St. Olavs Hospital, og 

professor ved Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet. 

 


