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Invitasjon 

 

 

TVERRFAGLIG  
FORDYPNINGSKURS/VIDEREUTDANNING  

I DEMENS 
  

Å LEVE MED DEMENS I HVERDAGEN 
 

Kurset kan gi 10 studiepoeng 
 

Over 7 kursdager lærer du om: 
- Demensformer, symptomer og kommunikasjon 
- Medikamentell behandling 
- Miljøbehandling, demensvennlige fysiske 
omgivelser og velferdsteknologi 

 

- Det kulturelle, sosiale og åndelige miljø 
- Tillitskapende tiltak 
- Juridiske og etiske utfordringer  
- Pårørendes situasjon, ernæring, fysisk aktivitet 
- Kunnskapsbasert praksis og tverrfaglig 
samarbeid 

 
 

Om kurset 
 
Mål: Økt kunnskap om 
demens for å være bedre 
rustet til å møte 
demensrammede. 

 
For: Ansatte på sykehjem, dagsentra, eldresentra, i 
hjemmebasert tjenester, på sykehus og i bolig for 
utviklingshemmede. 
 
Studieopplegg: 
Kursserien legger vekt på praksisnær undervisning, 
og den enkelte kurssamling følges opp med 
refleksjonsoppgaver. Arbeidsplassen må legge 
tilrette for at kursdeltakeren kan gjøre oppgavene.  
 
 
 
 

 

Langsiktig kompetanseheving 
Kurset arrangeres årlig. Tjeneste-
stedene har derfor mulighet til å 
sende noen ansatte hvert år, og slik 
få en stadig større gruppe ansatte 
med nødvendige fordypningen i 
demens. 
 

Bakgrunnskunnskap: 
For fullt utbytte av et kurs på dette nivået bør 
deltakerne ha basiskunnskap om demens, tillært 
gjennom sin helseutdanning eller mange års arbeid 
med personer med kognitiv svikt og demens. For 
ansatte med et annet morsmål enn norsk, forutsettes 
det et norsk språknivå både muntlig og skriftlig som 
gir mulighet for teoretisk læring og gjennomføring av 
arbeidsoppgavene. 
 
Godkjenning og Videreutdanning: 
Fullført kurs gir kursbevis og er godkjent som 
tellende til klinisk stige i relevante fagforbund.  
Det er også mulig å ta dette som en videreutdanning. 
Fullført kurs og bestått eksamen gir 10 studiepoeng 
ved Høgskolen i Buskerud (HiBu), avdeling for 
helsefag, som del av en videreutdanning/ mastergrad 
for høyskoleutdannede (3 ukers hjemmeeksamen) 
og som frittstående studiepoeng for utdannede fra 
videregående (4 timers dagseksamen).  
Se også våre nettsider www.geria.no.  
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Påmelding 

 
 

 

FORDYPNINGSKURS/VIDEREUTDANNING I DEMENS 
  

Å LEVE MED DEMENS I HVERDAGEN 
 
 

Sted:  Geriatrisk ressurssenter sitt kurslokale, bygg 8, Aker sykehus 
Trondheimsveien 235, nord for Sinsenkrysset, det er innkjøring både fra 
Trondheimsveien og Sinsenveien. Du kommer også til/fra sykehuset med offentlig 
kommunikasjon i form av buss eller t-bane.  
Skriv ut invitasjon og kart til alle som meldes på kurset. 

 

Kursavgift:   Gratis for ansatte i Oslo, men avgift på kr 500 dersom deltakerne ikke møter. 
Egen eksamens- og semesteravgift for videreutdanning som søkes dekket av Oslo 
kommune. 
For ansatte i andre kommuner kr 5 000,- (maks. 10 deltakere) 

 

Bindende påmelding innen 22. august 2013, enkeltvis eller samlet til: 
Geriatrisk ressurssenter e-post: geria@hel.oslo.kommune.no   
 
 

Sett kryss dersom deltakerne/du ønsker å ta dette som et fordypningskurs, eller 
videreutdanning (ikke bindende) 
 

Navn: _________________________ Stilling: _______________ Kurs        Videreutdanning  
 

e-post: ________________________ mobiltelefon: ______________ 
 

Navn: _________________________ Stilling: _______________ Kurs        Videreutdanning  
 

e-post: ________________________ mobiltelefon: ______________ 
 

Navn: _________________________ Stilling: _______________ Kurs        Videreutdanning  
 

e-post: ________________________ mobiltelefon: ______________ 
 
 

Arbeidssted: _____________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________ 
 
Ressursnr.: ______________________ 
  
 
Kontaktperson: ___________________________________________________________ 
 
E-post:______________________________              Tlf.: __________________________              
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Bygg 21  →→→→→→→→→→→→ 

 

 
 
 

MØTESTED:    Geriatrisk ressurssenters kurslokale bygg 8        
                         (se kart under) 
 

Offentlig kommunikasjon til Aker Sykehus: 
   Ringveien (øst – vest) buss 23 – 24 
   Trondheimsveien (syd – nord) buss 30 – 33 
   Buss 301 og 321 fra sentrum går til Trondheimsveien 
   T bane 4 Bergkrystallen - 6 Ring (Fra Jar) 
   Gangvei fra Sinsenkrysset (se kartet). 
   Parkeringsmuligheter merket på kartet, betalingsplasser. 
    
   Med bil: 
   Innkjøring med bil fra Trondheimsveien og Sinsenveien 

 

Bygg 21    →→→→→→→→→→→ 

Kurslokale bygg 8    →→→→→→→ 


