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Årets Hukommelsesteamkonferanse er den 13. i  

rekken. 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.

Hukommelsesteamkonferansen blir digital også  

i år, for å sikre at så mange som mulig kan delta  

uansett hvordan situasjonen er i september.

Et av innsatsområdene i Demensplan 2025 er  

gode og sammenhengende tjenester, der det 

beskrives en videreføring og styrking av arbeidet 

med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging 

etter diagnose. Her har hukommelsesteam og  

koordinatorer en viktig rolle. For å kunne ivareta 

denne rolle må de som jobber som koordinatorer 

og i hukommelsesteam ha kunnskap og kompetanse,  

reell tid til å gjøre oppgavene og en faglig verktøy- 

kasse som gir rom for individuelt tilpassede tiltak. 

Det er også nødvendig at kommunene har gode  

demensspesifikke tjenester til hjemmeboende  

personer med demens og at det finnes konkrete  

rutiner for en systematisk tilnærming til opp- 

følgingen og for samarbeid mellom hukommelses- 

team/koordinator og helsepersonell i kommunen.

Erfaring og forskning viser at det å ha en fast  

kontaktperson/koordinator er en viktig suksess-

faktor i oppfølging. Dette peker også Demensplan 

2025 på. Hukommelsesteamene har lenge hatt 

denne oppgaven overfor hjemmeboende personer 

med demens og deres pårørende.

Jeg tror dere vil like årets program, og håper  

Hukommelsesteamkonferansen vil bidra med påfyll  

og inspirasjon til det viktige arbeidet dere gjør.  

Velkommen til konferanse!

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder, Aldring og helse

Hukommelsesteamkonferansen 2021   



Hukommelsesteamkonferansen blir i år, som i fjor, 
heldigital – det vil si at konferansen sendes direkte  
fra et studio og du som deltaker kan følge med fra  
der du er. I tillegg til «live-foredrag» vil temaene  
formidles via reportasjer, intervjuer, samtaler,  
video-klipp m.m. Det blir mulig å delta aktivt ved  
å sende inn spørsmål via en chat-funksjon under  
konferansen, og opptak av konferansen blir  
liggende tilgjengelig for deltakerne i en måned  
etter konferansen

Årets program er allsidig, og baserer seg på ønsker  
fra praksisfeltet og erfaringer fra hva som rører seg  
for tiden. Vi vil blant annet ta for oss flere aspekter 
rundt utredning av kognitiv funksjon, og sette søke- 
lyset på hvordan situasjonen for personer med 
demens har vært under koronapandemien.  
 
Vi får en egen bolk om adferdsmessige og psyko- 
logiske symptomer ved demens og juristen vår vil 
snakke om rettigheter og samtykke.  

Vi har også i år et samarbeid med Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, slik at vi kan ta del i erfaringene fra 
de som lever med demens. Og vi har selvfølgelig 
den vanlige «Teamenes time» der vi får høre om 
gode erfaringer og kan få nyttige praktiske råd fra 
andre hukommelsesteam. Se i programmet for mer!

Vi oppfordrer dere som jobber sammen i team om 
å følge konferansen samlet. Vi tilbyr rabatter ved 
påmelding av flere fra samme arbeidsplass, slik at  
flest mulig skal få mulighet til å delta. Hver påmeldt 
deltaker får tilsendt brukernavn og passord for  
innlogging som gir tilgang til konferansen, samt  

deltakerbevis i etterkant av konferansen.

Dette er en sjanse til faglig påfyll du ikke 
vil gå glipp av!

Velkommen til Hukommelsesteamkonferansen!

Med forbehold  
om endringer 
i programmet



Dag 1  Tirsdag

09.00-09.20 Velkommen og siste nytt
  Mona Michelet, ergoterapeut og stipendiat og 
  Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, begge Aldring og helse

09.20-10.00 Nytt om demensforskning
  Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

  Pause

10.10-10.25 Fra bekymring til diagnose
  Erfaringsrepresentanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
  Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen 

10.25-11.10 Demensutredning – hvem, hva, hvor?
  Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog og 
  Jørgen Wagle, psykolog, ph.d., forsker, begge Aldring og helse 

  Pause

11.20-12.00 Multicultural Cognitive Examination (MCE) 

  Vurdering av kognitiv funksjon hos personer med lite utdanning  
  og annen språkbakgrunn
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, 
  Oslo Universitetssykehus 

  Lunsjpause

12.45-13.55 Observasjonskompetanse i hukommelsesteamet

  «Hæ…hva sa du?» -betydningen av å kartlegge og følge opp hørsel

  Christian Myrstad, geriater, Sykehuset Levanger, stipendiat, Aldring og helse  

  Munnhelse hos eldre
  Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

  Røde flagg – tegn på somatisk sykdom
  Sverre Bergh, psykiater, ph.d., forskningsleder, Sykehuset Innlandet og  
  Aldring og helse

  Pause

14.05-15.15 Teamenes time

  Hukommelsesteam og samarbeidet med fastlegene
  Ruth Haslerud, geriatrisk sykepleier, fagleder, Kompetansesenteret,  
  Stavanger kommune 

  Digital pårørendeskole  
  Ingrid Mydland, spesialsykepleier, Hukommelsesteamet, Kristiansand kommune

  Nettverk og nettverksarbeid
  Linda S. Blålid Lågeide, demenskoordinator, Kinn kommune

  Demensvennlig samfunn 
  Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

15.15-15.30 Oppsummering og avslutning for dagen
  Mona Michelet og Thea C. Bredholt
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DEMENSDAGENE 
7. og 8. desember  

Påmeldingen er allerede i gang 
www.aldringoghelse.no
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Dag 2  Onsdag

09.00-09.30 Demensplan 2025 – hukommelsesteamenes rolle
  Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2025, Helsedirektoratet  
  Mona Michelet og Thea C. Bredholt

09.30-10.05 Korona og personer med demens – noen erfaringer
  Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  Vigdis Irene Ween, demensveileder, Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Pause

10.15-11.30 Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD)  
  hos hjemmeboende

  Hvordan forstå APSD
  Thale Kinne Rønqvist

  APSD og udekkede behov
  Mona Michelet

  Mestring og håndtering av APSD - utfordringer og løsninger i praksis
  Bodil Pedersen, vernepleier, Ressurssenter for demens, Trondheim kommune

  Lunsjpause

12.15-12.55 Pasientens rettigheter - samtykke, informasjon og medvirkning
  Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

12.55-13.20 Når personer med demens har mindreårige barn – hva bør vi gjøre?
  Celine Haaland-Johansen, sykepleier, master i tjenesteutvikling til eldre, Aldring og helse 

  Pause

13.30-14.10 Individuell kognitiv stimuleringsterapi - «hjernetrim» for hjemmeboende»
  Torhild Holthe, ergoterapeut, ph.d. og  
  Rita Weum, ergoterapeut, begge Aldring og helse

  Pause

14.20-15.00 La oss gjøre det enkelt – bruk av hverdagsteknologi
  Lone Storgaard, ergoterapeut/fagkonsulent, Senter for fagutvikling og forskning /
  USHT, Oslo kommune 

  Informasjon og tjenester fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging for personer  
  med demens
  Hilde Fresjarå, seniorrådgiver, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

15.00-15.15 Oppsummering og avslutning
  Mona Michelet og Thea C. Bredholt
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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 hjemme-
boende personer med demens.

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

Konferanseavgift og betaling
Konferanseavgiften er kr. 2.490 per deltaker og inkluderer 
digital deltakelse på konferansen og tilgang til alt innhold  
i 1 måned etter konferansen. Ved påmelding av 3 eller  
flere deltakere fra samme arbeidsplass får alle 20% rabatt 
på konferanseavgiften. For grupper på 10 eller flere  
deltakere tilbyr vi gode grupperabatter. Ta kontakt på 
post@aldringoghelse.no for mer informasjon.

Faktura sendes ut i forkant av konferansen.

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

Godkjenninger
Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videre- 
utdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, 
geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialiteten i klinisk 
sykepleie med 13 timer. Andre faggrupper må selv sørge 
for å søke godkjenninger etter gjennomført kurs.

Hver påmeldt deltaker får kursbevis i etterkant av  
konferansen.

7.-8. september

Hukommelsesteam- 
konferansen 


