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DIGITAL KONFERANSE



Digital konferanse
 

Hukommelsesteamkonferansen er i år  

heldigital – det vil si at du som deltaker får 

følge en direktesendt stream fra et studio  

og kan følge konferansen fra der du er,  

på PC, nettbrett eller mobil. I tillegg til  

foredrag vil temaene formidles via  

reportasjer, intervjuer, samtaler, video-

klipp m.m. Det blir mulig å aktivt delta  

og kommunisere med oss og andre  

deltakere ved å sende inn spørsmål og  

kommentarer via en chat-funksjon.

Vi håper og tror dette vil gjøre det lettere 

for enda flere å delta. Med lavere pris og 

mulighet for å se programmet hvor og når 

det passer hver og en er dette en sjanse til 

faglig påfyll du ikke vil gå glipp av! 

Vi oppfordrer dere som jobber i team om å 

følge konferansen sammen og gir rabatter 

ved flere påmeldinger fra samme arbeids- 

plass. Hver påmeldt deltaker får tilsendt 

brukernavn og passord for innlogging som 

gir tilgang til direktesendingen og opptaket 

av programmet i en måned etter 

konferansen.

Innholdet i årets program baserer seg på  

ønsker fra praksisfeltet og erfaringer om 

«hva som rører seg» for tiden. Programmet  

går over to dager, og inneholder nytt om 

både basal utredning og oppfølging av  

personer med demens i kommunehelse- 

tjenesten, med ulike temaer som belyser 

dette.

Hver påmeldt deltaker får tilsendt  

brukernavn og passord for innlogging.

2020 er året da alt ble annerledes.

Nå må vi alle holde avstand, og da kan ikke helse- og  

omsorgspersonell reise på konferanse. Men i stedet for  

å avlyse Hukommelsesteamkonferansen er løsningen  

vår at konferansen skal komme til deg.  

I år satser vi derfor for fullt på en digital versjon av  

Hukommelsesteamkonferansen. Dette blir det største  

digitale arrangementet Aldring og helse noensinne har 

hatt. Samtidig blir det Hukommelsesteamkonferansen 

slik dere kjenner den fra før, med relevant og faglig godt 

innhold.

 

Vi har alle sett at personer med demens er en av de mest 

sårbare gruppene i den situasjonen kommunene er i med 

koronapandemien; dagtilbud har vært stengt, tjenester 

kuttet til minimum, kartlegginger satt på vent og i mange 

kommuner har de som jobber i hukommelsesteam vært 

omdisponert til andre funksjoner i den akutte fasen av 

pandemien. 

Hukommelsesteamene har en spesielt viktig rolle i den 

situasjonen vi nå er i. Dere kjenner brukerne og behovene 

deres, og har oversikt over hvordan tiltakene rundt  

koronasituasjonen påvirker dem og deres pårørende. 

Hukommelsesteamene står i front, for å sikre at personer 

med symptomer på kognitiv svikt fortsatt blir kartlagt slik at 

de kan få en diagnose og at hjemmeboende personer med 

demens og deres pårørende fortsatt sikres god oppfølging. 

Kanskje har det at vi i kommune-Norge har måttet gjøre 

ting annerledes gjort at vi har forandret oss, fått nye  

arbeidsmåter og blitt mer innovative? Kanskje dette er et 

gode for tilbudet på lengre sikt?  Det blir også spennende  

å følge Teamenes time med erfaringer fra hele Norge. 

Vi håper konferansen i år som i fjor vil bidra med relevant  

faglig påfyll slik at dere kan holde dere oppdatert, og  

utvikle tjenestene videre.  

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse

Hukommelsesteam- 
konferansen 2020   



P
R

O
G

R
A

M
    H

U
K

O
M

M
E

L
S

E
S

T
E

A
M

K
O

N
F

E
R

A
N

S
E

N
    2

0
2

0

Dag 1 – mandag 7. september
09.00-09.20   Velkommen og siste nytt
    Mona Michelet og Thea C. Bredholt, Aldring og helse
09.20-10.00   Nyheter fra forskningsfronten
    Geir Selbæk, Fag- og forskningssjef Aldring og helse
10.00-10.05   Pause
10.05-11.15   Muligheter i dagaktivitetstilbud 
    De ansatte som statister – muligheter for aktivitet i vanlig dagaktivitetstilbud
    Heidi Sørflaten, Valle dagaktivitetstilbud, Gamle Oslo
    Dagaktivitetstilbud som skole 
    Reportasje fra voksenskolen
    Birgitte Nærdal, Voksenskolen i Grimstad
    Dagaktivitetstilbudet som arena for hukommelsesteamets kartlegging  
    og oppfølging
    Guro Hanevold Bjørkløf, fagsjef demens, Aldring og helse
    I samtale med Birgitte Nærdal 
11.15-11.45   Tilrettelegging for et aktivt og selvstendig liv 
    Praktisk gjennomgang av tilrettelegging med Thea C. Bredholt, Aldring og helse
11.45-12.15   Lunsj
12.15-13.15   Pasienter og pårørendes opplevelser sett i lys av helselovgivningen
    Reportasje fra pasient- og brukerombudet
    Anne-Lene Arnesen, Pasient og brukerombudet i Buskerud
13.15-13.20   Pause
13.20-14.30   Teamenes time:
    Demensvennlig samfunn – sånn gjorde vi det i Røyken
    Rita Weum, tidligere Røyken kommune, nå Aldring og helse, om erfaringer  
    fra Nasjonalforeningen for Folkehelsens kampanje
    Registrering, prioritering og rapportering – sånn gjør vi det i Bodø
    Julie Evjen, Hukommelsesteamet i Bodø kommune
    Da pandemien kom - sånn gjorde vi det i Tønsberg
    Bjørg Dobbe Rønningstad, Demenskoordinator i Tønsberg
    Hukommelsesteam i koronaens tid
    Diskusjon i gruppe

Dag 2 – tirsdag 8. september
09.00-10.00   Bilkjøring og førerkortvurdering - regler og ansvar – og hvem gjør hva?
    Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken,  
      Oslo Universitetssykehus
10.00-10.05   Pause
10.05-11.30   Depresjon og demens: Hva bør hukommelsesteam vite og hva kan de gjøre? 
    Thale Kinne Rønqvist Nevropsykolog/eldrepsykolog, Aldring og helse
    Hvordan kan demens skilles fra depresjon?
    Martin Bystad, spesialist i eldrepsykologi, ph.d.-kandidat, Alderspsykiatrisk seksjon,   
     Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø
    Betydningen av å ivareta de pårørende
    Ane Bjøru Fjeldsæter, eldrepsykolog og kommunepsykolog i Trondheim
11.30-12.00   Lunsj
12.00-12.20   Pårørende - en ressurs og samarbeidspartner i oppfølging av personer med demens
    Bjørn Aage Østbye, Likeperson/pårørende fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
12.20-12.50   Erfaringspanelet har ordet – det er oss det gjelder!
    Erfaringspanelets råd til Hukommelsesteamene
    Erfaringsrepresentant fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
12.50-12.55   Pause
12.55-13.45   Samarbeid mellom fastlege og hukommelsesteam i vanskelige saker 
    Geir Helgeland, fastlege Røyken kommune, i samtale med Rita Weum tidligere   
    Røyken kommune, nå Aldring og helse
13.45-14.15   Kognitiv rehabilitering – egne strategier for å mestre hverdagen med demens
    Mona Michelet og Thea C. Bredholt
14.15-14.45   Avslutning

Rett til endringer  
i programmet 
 forbeholdes



PRAKTISK INFORMASJON

www.aldringoghelse.no/hukommelsesteamkonferansen

Påmelding
Påmelding innen 1. september via vår hjemmeside  
www.aldringoghelse.no/hukommelsesteamkonferansen

Registreringsavgift og betaling
Registreringsavgiften er kr 1.990 per deltaker og inkluderer 
digital deltakelse på konferansen og tilgang til opptak av 
alt innhold i 1 måned etter konferansen.
 
Ved påmelding av to deltakere fra samme arbeidsplass  
får begge 15% rabatt på registreringsavgiften.  
Ved 3 eller flere deltakere får alle 25% rabatt. 

Faktura sendes ut i forkant av konferansen. 

Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart blir 
du fakturert for hele konferanseavgiften. Eventuell avbes-
tilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no.

Målgruppe
Målgruppen for Hukommelsesteamkonferansen er først 
og fremst hukommelsesteam, koordinatorer, leger og 
annet helsepersonell som jobber med basal utredning av 
demens, og oppfølging av hjemmeboende personer med 
demens og deres pårørende. Konferansen vil dessuten 
også være nyttig for andre som jobber med tjenester til 

hjemmeboende personer med demens.

 
Godkjenninger
Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videre- 
utdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, 
geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk 
sykepleie og ergoterapi, med 12 timer. Andre faggrupper må  
selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomført kurs. 

Hver påmeldt deltaker får kursbevis i etterkant av  
konferansen


