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I september arrangerer Aldring og helse den 

14. Hukommelsesteamkonferansen, og det er en 

glede å igjen få ønske velkommen til en fysisk 

konferanse. Konferansen er et viktig samlingspunkt 

for hukommelsesteam, koordinatorer og andre som 

bistår fastlegene i utredning av demens og jobber 

med oppfølging av hjemmeboende personer med 

demens og deres pårørende.

Når det nå ser ut til at hverdagen igjen normaliserer 

seg etter to år med pandemi, håper jeg at  

hukommelsesteamene får jobbe med det de  

egentlig skal. Vi vet mange har gjort en uvurderlig 

jobb på andre områder i kommunene i disse årene, 

blant annet med testing, smittesporing og vaksinering.  

Men nå er det fokus på demensarbeidet igjen. 

Om vi ser til Nasjonal faglig retningslinje om 

demens, Veiviser demens og Demensplan 2025, 

så er det omfattende oppgaver hukommelses-

teamene har ansvar for. For å kunne ivareta sin 

rolle i utredning og oppfølging må de som jobber 

i hukommelsesteamene ha kunnskap og kompe-

tanse, tid til å gjøre oppgavene, en faglig 

verktøykasse som gir rom for individuelt tilpassede 

tiltak, velfungerende demensspesifikke kommunale 

tjenester å spille på og gode rutiner for samarbeid 

med annet helsepersonell i kommunen.

Årets Hukommelsesteamkonferanse ønsker å 

bidra med faglig påfyll og inspirasjon til det viktige 

arbeidet dere gjør, og ikke minst være en møteplass 

for nettverksbygging og erfaringsdeling.  

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse

Hukommelsesteam- 
konferansen 2022



Etter to år med digitale hukommelsesteam- 

konferanser er det endelig tid for å treffes igjen! 

Vi ønsker å samle hukommelsesteam, demens- 

koordinatorer, leger og andre som jobber med 

basal demensutredning og oppfølging av  

hjemmeboende personer med demens og  

deres pårørende, til denne tverrfaglige  

konferansen i Oslo sentrum. 

Vi byr på et allsidig faglig program, basert både 

på det som rører seg på demensområdet for 

tiden, og ønsker fra praksisfeltet. Konferansen 

går over to dager, og tar for seg ulike aspekter 

rundt utredning og oppfølging. Vi tror årets  

hukommelsesteamkonferanse består av temaer 

for enhver smak, se programmet for detaljer.

I tillegg til faglig påfyll, gleder vi oss over 

mulighetene for erfaringsdeling og nett- 

verksbygging gjennom å møtes på fysisk  

konferanse i år! 

Velkommen til  
Hukommelsesteam- 
konferansen 2022



Har du vært glad i Demensdagene?

Les mer her: www.aldringoghelse.no/aldringinorge
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Dag 1  Tirsdag 

10.00-10.20 Velkommen og siste nytt
  Mona Michelet, ergoterapeut og ph.d. og  
  Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, begge Aldring og helse

10.20-11.00 Hva er nytt på forskningsfronten? 
  Geir Selbæk, professor UiO, Forskningssjef Aldring og helse 

  Pause

11.20-12.05 Min kjære Anne Mette fikk demens tidlig  
  - om samarbeidet med demensteamet og hjelpeapparatet, og valget om åpenhet 
  Svein Buvik, pårørende og Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier i  
  Demensteam, Fredrikstad kommune

12.05-12.35 Vi må snakke om sorgen!
  Knut Andersen, spesialutdannet sosionom, Sorgstøtte poliklinikk,  
  Akershus universitetssykehus HF

12.35-13.00  Ventesorg – hva kan hukommelsesteamet gjøre?
  Kjersti Garhovd-Skar, Hukommelseskoordinator, Lørenskog kommune

  Lunsj

14.00-14.45 Hva skjer i hjernen ved demens?
  Karin Persson, lege og ph.d./postdoktor, Aldring og helse og  
  Oslo universitetssykehus

14.45-14.55 E-læring om demens
  Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog/eldrepsykolog, Aldring og helse

  Pause

15.15-16.30 Teamenes time:

  Sømløse overganger – varige relasjoner 
  Synnøve Krokdal, hjelpepleier med videreutdanning i demens, Orkland kommune

  Systematisk oppfølging - bruk av IKOS-tavle i hukommelsesteamet 
  Julie Evjen, spesialergoterapeut, fagteam demensomsorg, Sandefjord kommune

  Støttekontakter fra brukers eget nettverk
  Bente Drugudal, ergoterapeut, Hukommelsesteamet i Orkland kommune

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på godt og vondt
  Marina Rudenko, Demenskoordinator Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune 

16.30   Takk for i dag

 

  Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan tilkomme.

20 
22 

13. 
sept  

Nå kommer  
Aldring i Norge-dagene

Hold av
dagene!

Oslo 6.-7. des
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www.aldringoghelse.no/hukommelsesteamkonferansen

Dag 2  Onsdag 

08.30-09.20 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) - norske normer og kalkulator for  

  tolking av skårer 
  Knut Engedal, professor emeritus, og Linda Gjøra, ergoterapeut og stipendiat,  
  begge Aldring og helse

09.20-09.45 Hva skal vi med all denne forskningen?
  Siren Eriksen, professor LDH, fagsjef kognisjon og demens, Aldring og helse,  
  og Knut Engedal i samtale med aktuelle forskere

  Pause

10.15-10.45 Vi må spille hverandre gode – hva trenger fastlegen og hva trenger  

  hukommelsesteamet 
  Julie Evjen, spesialergoterapeut, fagteam demensomsorg, Sandefjord kommune
  Faruk Busuladzic, fastlege og sykehjemslege, Ås kommune
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken,  
  Oslo universitetssykehus. 

10.45-11.10 La oss få på plass diagnosen - digitale samarbeidsmøter mellom  

  spesialisthelsetjenesten og fastlege/hukommelsesteam
  Helene Kjeka Broen, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk avdeling ved St. Olavs hospital  
  og Bente Drugudal, ergoterapeut i hukommelsesteamet, Orkland kommune

11.10-11.30 Fruktbart samarbeid - Nasjonalforeningens lokallag  

  - aktiviteter og samarbeid med frivilligheten 

  Kurt Henning Johnsen, organisasjonsrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen 

  Lunsj

12.30-13.15 Beslutningskompetanse 
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken,  
  Oslo universitetssykehus

13.15-13.45 Juristens hjørne: Planlegging av fremtiden – ulike fullmakter i ulike faser
  Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

  Pause

14.00-14.30 Testing og kartlegging ved sansesvikt
  Thale Kinne Rønqvist

14.30-15.00 Veiviser demens
  Per-Christian Wandås, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Mona Michelet  
  og Thea C. Bredholt

15.00-15.10  Avslutning
  Mona Michelet og Thea C. Bredholt 
 

14. 
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Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan tilkomme.
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PRAKTISK INFORMASJON

www.aldringoghelse.no/hukommelsesteamkonferansen

Målgruppe
Hukommelsesteamkonferansen er først og 
fremst for hukommelsesteam, koordinatorer, 
leger og annet helse- og omsorgspersonell 
som jobber med basal utredning av demens 
og oppfølging av hjemmeboende personer 
med demens og deres pårørende. Konferansen 
kan også være relevant for andre som jobber 
med tjenester til hjemmeboende personer 
med demens.

Påmelding
Påmelding innen 8. juni 2022 via vår  
hjemmeside www.aldringoghelse.no/hukom-
melsesteamkonferansen
Eventuelt kan du registrere deg via-epost til 
post@aldringoghelse.no.  
Husk da å oppgi følgende informasjon:  
Navn på konferanse, navn, stilling, e-post-
adresse, arbeidsplass og fakturaadresse. 

Konferanseavgift og betaling
Registreringsavgiften er kr 3900,- inklusive  
kaffe/te, pausemat og lunsj begge dager.  
Husk å oppgi fakturaadresse og merking  
av faktura.  
 
Faktura sendes ut i forkant av konferansen.  

Ved avbestilling senere enn to uker før  
konferansestart blir du fakturert for hele 
konferanseavgiften. Eventuell avbestilling må 
gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no 

Sted
Radisson Blu Hotell Scandinavia Oslo
Holbergsgate 30, 0166 Oslo

Overnatting 
Deltakerne må selv ordne med reise og over-
natting. Dersom du ønsker å overnatte på 
konferansehotellet kan du bruke denne linken 
for booking av rom: www.radissonhotels.com/
no-no/hoteller/radisson-blu-oslo-scandinavia
Kode for booking av rom: ALDHEL

Dersom noen ønsker å ringe for å bestille:
Tlf 21 93 19 37
Prisen er 1695/1895 NOK per enkelt-/ 
dobbeltrom, inkl frokost.

Diettmat
Behov for diettmat (gluten-/melkefri kost,  
andre matallergier, vegetarmat) må oppgis  
ved påmelding.

Godkjenninger
Konferansen søkes godkjent for legers etter- 
og videreutdanning i allmennmedisin, alders- 
og sykehjemsmedisin, samt spesialitetene i 
klinisk sykepleie med 13 timer. Andre fag- 
grupper må selv sørge for å søke  
godkjenninger etter gjennomført kurs.

Følg oss på sosiale medier for livestreaming 
og intervjuer under konferansen: 

/aldringoghelse  #demensdagene

Avsender: 
Aldring og helse, 
Postboks 2136, 
3103 Tønsberg

NYSATSNING PÅ  
DEMENSDAGENE 2019
Nytt av året er et åpent og uformelt kveldsarrangement 
dagen før Demensdagene. Det har tittelen Helt åpent 
om demens, og er rettet mot personer med demens,  
pårørende og ikke minst folk flest.  
Følg med på aldringoghelse.no/heltapentomdemens 
for mer info.

/aldringoghelse  #demensdagene

Følg oss på sosiale medier for livestreaming og intervjuer under konferansen: 

aldringoghelse
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Avsender:
Aldring og helse,
Postboks 2136,
3103 Tønsberg
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