
Hovedmål 
1. Bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem. 

2. Utvikle og evaluere modell for samhandling mellom spesialist helsetjenesten 

og sykehjemstjenesten med fokus på kartlegging og oppfølging av pasienter i

sykehjem

Metode
}7 sykepleiere, 1 vernepleier, 1 alderspsykiater, 1 prosjektleder

Personalet i prosjektet har jevnlig kontakt med sykehjem gjennom besøk, mail- og

telefonkontakt, samt ved videokonferanser.

Sykehjem som deltar forplikter seg til å sette av tid og personale til å  arbeide 

med prosjektet. Ledelsen er ansvarlig for å opprette kontaktgruppe og velge ut

prosjektmedarbeidere. Ledelsen, sykehjemslegen og pårørende skal være 

representert i kontaktgruppa. 

Prosjektmedarbeidere i deltagende sykehjem er prosjektpersonalets faste 

samarbeidspartnere. 

Aktuelle tema for samhandling i SamAks-prosjektet:

}Drøftinger vedrørende pasienter.

}Delta i refleksjoner og diskusjoner om faglige tema.

}Bistå sykehjemmene i utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsplan.

} Innføre og bistå i gjennomføring av strukturerte opplegg for utredning og 

behandling av pasienter.

}Veilede forsknings- og utviklingsprosjekter i sykehjemmet.

Alderspsykiater oppretter kontakt med sykehjemslege og er tilgjengelig for 

veiledning og opplæring.

Ved behov for behandling av enkeltpasienter sendes henvisning til Avdeling for 

alderspsykiatri, gjerne i samråd med prosjektpersonalet.

Delmål
} Intern kompetanseheving i sykehjemmene.

} Bedre kommunikasjon mellom sykehjem og spesialisthelse tjeneste.

} Innføre standardisert prosedyre for undersøkelse ved innleggelse, i tråd med

 nasjonale retningslinjer.

} Bedre kompetansen i spesialisthelsetjenesten angående eldres helse i kommunal

helsetjeneste.

} Bedre kontakt mellom alderspsykiater og sykehjemslege.

} Bidra til forskning i sykehjem.
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Kommunene som 
deltar i prosjektet

Oppland: Lunner, Gran, Vang, Nord-Aurdal, 

Sør-Aurdal, Vestre-Slidre, Øystre Slidre, Etnedal, 

Vågå, Lom, Skjåk, Lesja, Dovre, Sel, Ringebu, Gausdal, 

Øyer, Lillehammer og Gjøvik

Hedmark: Stange, Ringsaker, Elverum, Åmot og Tynset
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