
Informasjon om smågrupper i alders- og sykehjemsmedisin 

Kravet til smågruppevirksomhet er 60 timer.  

En smågruppe skal bestå av minst 3 sykehjemsleger. 

Oppstart av en gruppe meldes til Enhet for primærmedisin og psykiatri i Legeforeningen med 

navn på deltakere, leder av gruppen samt planer for drift. Det er utarbeidet et eget skjema som 

kan brukes til dette. Skjema innsendes ved starttidspunkt. 

Kontaktperson er Anita Lokna, Tlf.: 45 28 01 96, e-post anita.lokna@legeforeningen.no 

Presenslister, program og oppdateringsskjema sendes inn med jevne mellomrom (ca. årlig) 

etterskuddsvis. 

Gruppen skal ha en møteleder/sekretær som fører presenslister og dokumenterer hvilke 

faglige temaer som er tatt opp. Sekretæren attesterer på at den farmasøytiske industri ikke er 

involvert i planleggingen eller gjennomføringen av gruppens virksomhet. Dette er ikke til 

hinder for at man kan bruke for eksempel video eller annet pedagogisk materiale som er 

utarbeidet av industrien.  

Smågruppevirksomhet i områder av landet med urimelige store avstander mellom deltakerne 

kan godkjennes gjennomført som telefonkonferanser, skyping og lignende. Dette må evt 

søkes godkjent av den sakkyndige komite på forhånd. 

Forslag til temaer for smågruppevirksomhet 

 Mottakssamtale med pasient og evt pårørende – hva er viktig å ta opp?

 Samtaler med pårørende som er misfornøyd

 Samtale med pårørende til terminale pasienter

 Samtale med pasienter om å avstå fra livsforlengende behandling

 Arbeidet frem mot vedtak om tvang i henhold til pasientrettighetslov §4a

 Journalføring – utfordringer i samhandling med andre yrkesgrupper

 Holdningsskapende arbeid i forhold til andre yrkesgrupper

 Forholdet til institusjonens ledelse, deltakelse i formelle sammenhenger, status,

posisjon og myndighet

 Samarbeid med fastleger – innhenting av opplysninger, utforming av epikrise

 Hvilke pasienter vil vi sende til sykehus/spesialistutredning, og hvilke gevinster

forventer vi

 Hvordan redusere forbruk av legevakt i sykehjemmet

 Håndtering av pasienter som ikke spiser og magres

 Strategier for legemiddelbehandling - psykofarmaka, forebyggende behandling etc

 Seponeringsstrategier

 Palliativ behandling/terminalbehandling

 Håndtering av APSD

 Fysisk aktivitet som behandling

 Hvordan implementere etisk refleksjon i sykehjemmet

 Miljøterapi
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