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Invitasjon til 

DAGSKONFERANSE 2013 

FUNKSJONSHEMNING OG ALDRING 
 

 Forebygging og rehabilitering under aldringen: 

– Hvordan få det til? 
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Dagskonferanse 2013 
Funksjonshemning og aldring 

 

Forebygging og rehabilitering under aldringen: – Hvordan få det til? 
 

Mennesker med medfødte eller tidlige funksjonsnedsettelser lever nå lenger enn før. 

Medisinsk kunnskap, bedre behandlingsmuligheter og bedre levekår har ført til at mange nå 

oppnår en høy alder. Underveis i livsløpet spiller utviklingen av tilstanden inn sammen med 

aldringsprosessene, og gir spesielle utfordringer både for den enkelte og for hjelpeapparatet. 

  

Det vil i årene framover bli en sterk vekst i antall eldre, både mennesker med medfødte eller 

tidlige funksjonsnedsettelser og dem som får redusert funksjonsevne sent i livet. Dette stiller 

både den enkelte, omgivelsene, bistandsapparatet og samfunnet overfor store utfordringer og 

oppgaver som må løses. Det vil bli knapphet på personell. Forebygging av videre 

funksjonsnedsettelser, og rehabilitering og opptrening etter sykdom og skader blir helt 

sentrale strategier. Mennesker skal settes i stand til å fungere bedre, lenger. De skal 

opprettholde selvstendighet, uavhengighet og innflytelse i eget liv lengst mulig – til tross for 

sykdom og nedsatt funksjonsevne. Målet om vital og aktiv aldring skal gjelde alle, uansett 

funksjonsevne.  

  

På denne dagskonferansen tar vi opp en rekke temaer som viser hvordan forebygging, 

rehabilitering og tilrettelegging for en mest mulig vital aldring kan gjøres.  

 

Det trengs mer kunnskap både i hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenestene, blant 

funksjonshemmede og deres familier.  

 

Praktisk informasjon 

Sted:  Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo 
Dato:  5. november 2013 
Tid:  Kl. 09.00–16.15 
Timetall: 7 
Pris: Kr 1.900.- (kursavgift, lunsj og kaffe) 
 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2013  
 

Godkjenninger:  Konferansen søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, 
samfunnsmedisin, geriatri, fysikalsk medisin, alders- og sykehjemsmedisin og 
rehabilitering med 7 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i 
klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og fysioterapi, og tellende i klinisk 
fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget 
forbund. 

 

Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning og behandling, helse- og 
omsorgstjenester og bistand til personer med funksjonshemning.  

 Konferansen vil være aktuell for personer med funksjonsnedsettelse, pårørende og 
interesseorganisasjoner. 

  

Kursansvarlig: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
 

Hjemmeside: www.aldringoghelse.no 



 

Program  

 

Kl. 08.00–09.00  Registrering og kaffe 
 
Kl. 09.00–09.30    Velkommen 

Forekomst av helsetilstander og utfordringer for mennesker med tidlige 
funksjonsnedsettelser  
Leder av Funksjonshemning og aldring (FoA) Ellen Melbye Langballe, 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) 

 
Kl. 09.30–10.00    Kroppsopplevelse, helseerfaringer og mestring ved aldring med   

 kroniske tilstander 
Seniorforsker Vigdis Hegna Myrvang, NKAH 

 
Kl. 10.00–10.45    Ensomhet, isolasjon, helse og funksjonshemming. Hva kan gjøres? 

   Professor Kirsten Thorsen og forsker Magnhild Nicolaisen, begge NKAH  
 
Kl. 10.45–11.00    Kaffepause 
 
Kl. 11.00–11.45   Tidlige tegn. Hvordan kan en oppdage skjevutvikling i helsen til mennesker med 

utviklingshemning?  
Rådgiver Frode Larsen, NKAH 

 
Kl. 11.45–12.30 Helsesjekken. Helsesjekk for mennesker med kognitive svekkelser og sammensatte 

tilstander  
Fagkonsulent Stine Skorpen, NKAH 

 
Kl. 12.30–13.30    Lunsj 
 
Kl. 13.30–14.15   Trim og trening: Alltid godt for det meste og aldri for sent?  

Professor Astrid Bergland, Høgskolen i Oslo og Akershus 
 
Kl. 14.15–14.30    Benstrekk 
 
Kl. 14.30–15.15    Hjelpemidler og tiltak for mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne 
    Førsteamanuensis, ergoterapeut Cathrine Arntzen, Universitetet i Tromsø  
 
Kl. 15.15–15.30    Benstrekk 
 
Kl. 15.30–16.00    Effekter av trening på eldre 
    En representant fra Norges idrettshøgskole 
 
Kl. 16.00–16.15    Avslutning 
 
 

     I den oppsatte tiden for innlegg er det beregnet tid for spørsmål 

   Det tas forbehold om endringer av programmet 



 

Påmeldingsslipp        
Dagskonferanse 2013 
Funksjonshemning og aldring 
 

Sted:  Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11  

Dato:  5. november 2013 
Pris:   Kr 1900,- (kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

  
 

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: 1. oktober 2013 

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/

