Referat demensnettverksmøte 19.mai 2020 via Skype
8 deltagere fra 7 kommuner (Skien, Porsgrunn, Siljan, Notodden, Bamble, Nissedal, Hjartdal), samt
Heidi Johnsen, Marit Skraastad og Vigdis Aaltvedt fra USHT.
Vigdis ønsket velkommen til et nettverksmøte som for første gang ble avholdt digitalt.
Alle deltagerne presenterte seg og fortalte litt om hvordan arbeidssituasjonen er for den enkelte
akkurat nå. Ut fra deltagernes beskrivelser ser det ut som at for de som jobber i hjemmetjenesten,
samt demensteam/demenskoordinatorer, har arbeidssituasjonen begynt å normalisere seg noe, selv
om arbeidsdagen fortsatt også preges av smittevernhensyn. I institusjonene er arbeidshverdagen
imidlertid krevende med det å skulle forsvare og å gjennomføre strenge smittevernstiltak som
medfører sterke begrensninger på sosial aktivitet og kontakt for personene med demens.
Vigdis gjorde en liten gjennomgang av veiledningen til kommunene og fylkesmennene knyttet til
tiltak og rettsgrunnlag i forhold til ivaretakelse av smittevern; litt diskusjon og noen synspunkter ble
delt.
Kaffepause 
Diskusjonene før pause avslørte flere problemstillinger som innebærer etiske spørsmål og
betraktninger. Det passet derfor fint at Heidi startet møtet etter pausen med en reintroduksjon av
modell for etisk refleksjon. Heidi har erfaring med bruk av etisk refleksjon på en systematisk måte fra
hjemmetjenesten i Porsgrunn. Hun presenterte en mal for gjennomgang av etiske problemstillinger.
Denne malen, med utfyllende kommentarer, ligger også på KS’ sine nettsider.
Beskrivelsene fra nettverksdeltagerne kan tyde på at mye av det systematiske arbeidet som ble
utført før virusutbruddet, både når det gjelder etisk refleksjon og fagmøter, ble satt til side i mars for
å håndtere nye prosedyrer og retningslinjer som gjelder smittevern. Flere uttrykker derfor et sterkt
behov for å kunne ha systematiske etiske refleksjoner nettopp nå hvor det oppleves at ulike verdier
står på spill.
Marit og Heidi presenterte USHTs planlagte fremtidige aktiviteter:





Fortsatt drift av fire nettverk; demens, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og
utviklingshemming
USHT har søkt Fylkesmannen om midler til fire innovasjonsprosjekter:
- Bruk av VR-teknologi for opplæring av helsepersonell for å forebygge vold/trusler om vold i
hjemmetjenesten og sykehjem.
- Nettverk i forbedringsarbeid.
- Filme forelesninger om vurdering av samtykkekompetanse slik at filmene kan ses av
helsepersonell lokalt.
- Nettverk i smittevern.
- I tillegg planlegges det et nettverk om ernæring og psykisk utviklingshemming på bakgrunn
av midler fra i fjor.
Lommekort om vurdering av samtykkekompetanse. Noen eksemplarer er sendt ut til USHTs
kontaktpersoner i alle kommuner i tidligere Telemark. Kommunene kan gjøre en samlet
bestilling av flere direkte hos USHT Telemark.

Øvrig info:
Selv om det nå gradvis åpnes opp for å kunne arrangere samlinger for flere og flere deltagere, er det
likevel uvisst hvordan den enkelte kommune stiller seg til å tillate sine ansatte å delta på større
arrangementer i arbeidstiden. Den årlige «Fagdag Demens» ser dessverre derfor ut til å utgå i år.
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