
Velkommen til gratis veiledningsseminar 

om etablering og drift av pårørendeskoler 

og samtalegrupper i demensomsorgen 

Seminaret er et tilbud til deg, som ansatt eller frivillig, er involvert i å arrangere 

pårørendeskole og/eller samtalegruppe med støtte gjennom tilskuddsordningen. Målet 

med seminaret er å gi faglig påfyll, nyttige tips og rom for erfaringsutveksling. I 

gruppearbeidene får du mulighet til å drøfte de utfordringene du opplever når det 

gjelder administrering og ledelse av pårørendeskole og samtalegruppe. Det er en fordel 

om du har lest håndboken Etablering og drift av pårørendeskole før seminaret, slik at vi 

har et felles utgangspunkt. Bok og maler kan lastes ned fra www.aldringoghelse.no    

 

Dato: 6. mars 2012 

Sted: Rica Seilet hotell  

Gideonvegen 2 Reknes, Molde 

Påmeldingsfrist: 21. februar 2012 

 

Deltakerne må selv dekke reiseutgifter 

http://www.aldringoghelse.no/


PROGRAM 
 

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og ”noe å bite i”  

10.00 – 10.15 Velkommen og presentasjon av deltakere 

10.15 – 11.15  Administrative  utfordringer ved å arrangere pårørendeskole  

og samtalegruppe; forankring, samarbeid, markedsføring o.l.  

11.15 – 11.30 Pause 

11.30 – 12.30  Hva er dine utfordringer med tanke på administrering?                   
(Vi arbeider i grupper)  

12.30 – 13.30  Lunsj 

13.30 – 14.15  Gruppeledelse; faglige og praktiske tips 

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.30 Hva er dine utfordringer når det gjelder ledelse av grupper?              
(Vi arbeider i grupper)  

15.30 – 16.00  Oppsummering i plenum 

Temaer i plenum/møteledelse ved:  

Vernepleier Ingrid Haug Olsen og sykepleier Elisabeth Høstland, Ressurssenter for demens i 

Trondheim kommune 

 

 

Spørsmål vedrørende seminaret kan rettes til:   

Elisabeth Høstland 

Telefon: 947 95 585  E-post:  eqw@trondheim.kommune.no 

 

 

mailto:eqw@trondheim.kommune.no


Påmeldingsslipp – frist 21. februar    

Veiledningsseminar Dato: 6. mars Sted: Molde 

Vi setter pris på samlet påmelding via kontaktperson for tilbud.  

Sendes til: Ressurssenter for demens ved Elisabeth Høstland 

Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste 

Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

E-post:  eqw@trondheim.kommune.no 

VI MELDER PÅ FØLGENDE DELTAKERE: (BRUK BLOKKBOKSTAVER)  

Kommune/frivillig organisasjon: ________________________________ 

Overordnet kontaktperson: ________________________, E-post: ________________ 

Tilbudet dere representerer er: 

(Flere avkrysningsmuligheter) 

  Nyetablering av pårørendeskole   Videreføring av pårørendeskole  

 Nyetablering av samtalegruppe     Videreføring av samtalegruppe 

Navn Stilling /frivillig  Ønsker 
diettlunsj? 
(skriv hva) 
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