
Nasjonalt nettverk 

for fagutvikling innen 

medisinsk sosialt arbeid



Bakgrunn for opprettelse: 

• Sosionomtjenestene ved somatiske sykehus 

– er organisert ulikt 

– har varierende størrelse 

– er små sammenlignet med andre profesjoner 

– har ulik praksis

• Uttalt behov for et felles møtepunkt for å

– arbeide med fagutvikling på tvers av sykehusene

– samle fagpersoner som har kompetanse og 

interesse for å drive systematisk fagutvikling 



Formål: 

• Heve kvaliteten på det psykososiale tilbudet 

som gis av sosionomer på somatisk sykehus 

gjennom samarbeid, kompetanseheving og 

kunnskapsoverføring mellom sosionomer som 

arbeider på somatiske sykehus 

• Fremme et mer enhetlig, faglig oppdatert og 

systematisk arbeid i sosionomtjenestene på 

tvers av sykehusene 



Målgruppe/medlemmer:

• Sosionomer som har definert funksjon eller 

ansvarsområde som fagansvarlig eller lignende 

på somatisk sykehus 



Mål for nettverkets arbeid 
2019-2021

Organisatoriske mål

• Etablere nettverket 

• Definere formål       og mandat 

• Forankre nettverket ved deltakende sykehus 

• Samarbeid med 

• sosionomer med forskningskompetanse

• utdanningsinstitusjoner 



Faglige mål

• Etablere kunnskapsbasert praksis for sosionomer 

i somatiske sykehus

• Utvikle/etablere kunnskapsbaserte prosedyrer

• Utveksle og eventuelt videreutvikle 

• særfaglige verktøy, maler, dokumenter og fraser som kan 

brukes på tvers av sykehusene 

• Samarbeide om bruk av koder 

• Utvikle og gjennomføre felles fagutviklingsprosjekt



Status:
• Nettverket er etablert! 

• Møtes 2 dager pr. år.

• Deltakere: 11 HF representert så langt

• Avholdt 2 møter, Agenda:

14.03.19 

➢Etablering

23.10.19 

➢Utarbeide felles «verktøykasse» for psykososial

kartlegging/vurdering

➢Aktivitetsregistering og prosedyrekoder



Etableringsmøte 14.03.19 



Plan for videre arbeid i nettverket

16. Mars 2020 – OSLO

- Evaluere første utkast av «psykososial 

kartlegging» (arbeidsdel)

- Prioriteringer for sykehussosionomer 

(diskusjonsdel)

- Bruk av takst for sosionom på poliklinikk 

(erfaringsutveksling) 

16. September 2020 – KRISTIANSAND



Kontaktpersoner for nettverket: 

- Hanne Skedsmo Nilsen, fagansvarlig sosionom, 

seksjon for fysioterapi og sosialmedisin, Rikshospitalet, 

Oslo Universitetssykehus HF 

Mail: hskedsmo@ous-hf.no, tlf 23070882

- Siri N. Tveitan, fagkoordinator for sosionomtjenesten i 

medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus HF 

Mail: sin4@ahus.no, tlf 679 68464

- Jannike Vikan, fagsjef sosionom, Sunnas Sykehus HF 

Mail: JannikeKathrine.Vikan@sunnaas.no, tlf 48223625
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