
Referat nettverksmøte 15.sep.20 

Tilstede: 17 deltagere fra ni kommuner (Midt-Telemark, Bamble, Nissedal, Notodden, Porsgrunn, 

Seljord, Siljan, Skien og Tinn), samt tre deltagere fra USHT Telemark. 

Også denne gangen ble nettverket holdt digitalt. 

Marit informerte om nye ansatte i USHT i løpet av høsten; Eva, Cathrine, Åshild og Anne Mari. En 

nærmere presentasjon av disse og hvilke arbeidsområder de skal ha i USHT, finnes på USHT sine 

nettsider. 

Videre oppdaterte vi hverandre på hvordan arbeidssituasjonen er ute i virksomhetene akkurat nå. 

Enkelte kunne fortelle at det var stor grunn til å mistenke at pandemi-stengningen av dagtilbudet 

hadde hatt negativ effekt; dette gjaldt spesielt den avlastende funksjonen for pårørende, noe som 

igjen har ført til lengre ventetid på langtidsplasser på institusjon for enkelte kommuner.  Andre 

kunne melde om at det å ha dagtilbudene fysisk plassert utenfor sykehjem, eller i hvertfall ikke inne i 

sykehjemmene, har vært en fordel under pandemien ved at det har vært enklere å holde tilbudet 

åpent gjennom denne perioden. 

Vigdis gjennomgikk siste forskningsartikkel fra prosjektet «Demensomsorg på Gård». I denne 

artikkelen er sammenhengen mellom individuelle karakteristika og karakteristikker ved IPT-tilbudet 

og deltagernes livskvalitet undersøkt.   

Helse- og omsorgsdepartementet kom med en ny Stortingsmelding i mai – «Lindrende behandling og 

omsorg» (Meld.St.24, 2019-2020). Siden vi i nettverket har hatt demens og palliasjon på agendaen på 

noen møter, presenterte Vigdis noen punkter fra denne meldingen for å minne om meldingen. 

Vi forsøkte å videreføre punktet med å sitte sammen i homogene grupper for å diskutere og 

reflektere over aktuelle temaer og problemstillinger fra egen praksis. Dette ble litt utfordrende siden 

vi ble færre som deltok i møtet etter lunch slik at det ble noe vanskelig å dele inn i homogene 

grupper slik vi har gjort tidligere. Men vi gjorde likevel et forsøk, og deltagerne satt sammen i «Break 

out rooms» på zoom i ca 30 minutter. 

Møtet ble oppsummert og avsluttet med invitasjon til innspill til temaer for neste møte: Vestsiden 

sykehjem vil gjerne presentere deres arbeid med «mestring i utagerende atferd», og det kom innspill 

på at det er ønskelig med gjennomgang/oppfriskning/innspill fra kommunene på hvordan de jobber 

med problematikken rundt det å skille demens/depresjon/delirium. 

https://demensomsorgpagard.no/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/Ibsen-et-al-2019-PWD-attending-FDC.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/52d05db7090c411abc7a3f4d47124119/no/pdfs/stm201920200024000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/52d05db7090c411abc7a3f4d47124119/no/pdfs/stm201920200024000dddpdfs.pdf

