
 

 

 
Invitasjon til temakurs 

 

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud 

for personer med demens  

- etablering, forankring og drift 

 
 

 
 

 

 

28. September 2012 
 

Quality Hotel Alexandra, Molde 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens  

– etablering, forankring og drift  

 
Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsingsområde. 

Målsettingen i Demensplan 2015 er at kommunene innen 2015 bør kunne 

tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. 
Hvordan dagaktivitetstilbud til personer med demens organiseres og hva 

tilbudet består i, er av stor betydning for at det fungerer og er vellykket. 
Kurset tar sikte på å dyktiggjøre helsepersonell i å etablere, forankre og 

drifte dagaktivitetstilbud til personer med demens. Det vil bli presentert 
ulike modeller.  

 
Praktisk informasjon: 

 
 

Sted:  

 

Quality Hotel Alexandra, Storgaten 1-7, 6413 MOLDE 

 

 
Dato: 

 
28. September 2012 

 
Timetall: 7 timer 

Pris:    600 kr - inkl. kursavgift, materiell, lunsj og 
kaffe/te 

Kurset er subsidiert av Helsedirektoratet  
 

Påmeldingsfrist: 23. august 2012 

Målgruppe: Planleggere, ledere og andre som arbeider med 
dagtilbud til personer med demens. Aktivitører, 

ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, 
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, 

vernepleiere 
 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til 
klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi og som 

tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, 

hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke 

godkjenning etter gjennomgått kurs. 
 

Ansvarlig: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

PROGRAM 
 

Kursledere:   Elin H. Aarø Strandli og Liv Bjerknes Taranrød, 
                   Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

Kl. 09.00 - 09.30 Registrering, kaffe/te 
 

Kl. 09.30 - 10.00 

 

 

 
 

Kl. 10.00 - 10.45 

 

Videreføring av Demensplanen 2015.  

Ny tilskuddsordning for etablering av dagaktivitetstilbud for personer med 

demens 
Rådgiver Anneline Svensen, Avdeling omsorgstjenester, Helsedirektoratet  
 

Helhetlig tiltakskjede for personer med demens.  

Planlegging og etablering av dagaktivitetstilbud 
Prosjektleder Liv Bjerknes Taranrød, 

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

Kl. 10.45 - 11.00 
 

Kl. 11.00 - 11.30 

Pause  
 

Fysiske rammebetingelser for miljøbehandling i dagaktivitetstilbud. 

Tilrettelegging inne og ute  

Prosjektleder Elin H. Aarø Strandli,  
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

Kl. 11.30 - 12.30 

 

Kl. 12.30 - 13.15  

 

LUNSJ 

 

Samarbeid med pårørende - en viktig del av dagaktivitetstilbudet 

Prosjektleder Kirsti Hotvedt, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

Kl. 13.15 - 13.30 
 

Pause  

 

Kl. 13.30 - 14.00 

 

Kl. 14.00 - 14.30 
 

 

Kl. 14.30 - 14.45 
 

Kl. 14.45 - 15.15 

 

Eksempler på ulike modeller for dagaktivitetstilbud, planlegging og etablering:  

 Tradisjonell modell – i sykehjem/bo- og omsorgssenter  

            Leder Marit Angen Hoemsnes, Råkhaugen dagsenter, Molde kommune 

 Ambulerende modell – avlastning i hjemmet  

Spesialkonsulent Torhild Bjørge, Bærum kommune  

      Pause  
 

 Frittliggende modell – ”Inn på tunet ”  

Sykepleier Ingunn Sigstad Moen, leder av Lillehov dagtilbud, Løten 

kommune  

Kl. 15.15 - 15.45 

 

 
 

Kl. 15.45 - 16.30 
 

Grønn omsorg og livskvalitet - kvalitativ undersøkelse av dagtilbud på 

gårdsbruk.  

Ergoterapeut Reidun Beate Tystad, Molde sykehus  
 

Hva ønsker vi med aktivitetene i dagtilbudet? Fokus på miljøbehandling  

Leder Marit Angen Hoemsnes, Råkhaugen dagsenter, Molde kommune 
 

Kl. 16.30 - 16.45 

 

 

Spørsmål og oppsummering  

 

 

Forbehold om endringer i programmet 

 

 

 



 

 

 

 

 

Påmeldingsslipp                
 

Temakurs: Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer 
med demens – etablering, forankring og drift  

 

Sted:   Quality Hotel Alexandra. Storgaten 1-7, 6413 MOLDE 

Dato:  28. September 2012 

Pris:   kr 600,- inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te 

  Kurset er subsidiert av Helsedirektoratet 

 

Påmelding sendes til:  

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

  Postboks 2136, 3103 Tønsberg 

  Tlf.:  33 34 19 50 

Faks:  33 33 21 53 

  E-post: post@aldringoghelse.no 

Se www.aldringoghelse.no for nettpåmelding 

 

 

Påmeldingsfrist: 23. August  2012 
 

Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 

uker før kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding 

må være skriftlig. 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 

Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________ 

 

Stilling: _________________________________________________ 

 

Arbeidssted: _____________________________________________ 

Adr.: _______________________________________________ 

Tlf.: ______________________  

Postnr.: ______________  Poststed:______________________ 

E-post: _____________________________________________ 

 

Fakturaadresse: ___________________________________________ 

Postnr.: __________________  Poststed: ______________________ 

 

Fakturaen skal merkes: _____________________________________ 

mailto:post@aldringoghelse.no
http://www.aldringoghelse.no/

