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GPS 

- økt livskvalitet for personer med demens ? 
 
Dette kurset setter søkelys på bruk av GPS og hvordan GPS kan være et 

aktuelt tiltak til personer med demens og deres pårørende. GPS har vært 
mye omtalt i aviser og andre medier, og mange mener at GPS vil gi 

personer med demens frihet og en bedre hverdag. Men, hvor lett eller 
vanskelig er det å implementere GPS som en del av en helhetlig 

helsetjeneste til personer med demens? Og hvilken rolle og ansvar har vi 

som helsepersonell i dette arbeidet? 
Kurset tar sikte på å gi en innføring i hva GPS er og hvordan man kan gå 

fram for å introdusere GPS til personer med demens og deres pårørende, 
samt hvordan sikre den daglige bruken av slik velferdsteknologi.  

Kurset er et faglig samarbeid mellom SINTEF og Aldring og helse, der 
erfaringene fra Trygge spor-prosjektet vil danne bakgrunn for innholdet på 

kurset. Bergen kommune, som er i startgropen med å bruke GPS vil delta 
med sine erfaringer.  

 
Praktisk informasjon: 
 
Sted og dato: 
 
 

Dato: 

Bergen, Scandic Bergen City 

Håkonsgaten 2-5, Tel.: 55 30 90 90 
 

21. januar 2014 
 

Timetall: 
 

6 

Pris:  1.800,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

Overnatting: Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før 

kursstart. KODE: ALD210114 gir rompris kr 1190,- 
 

Målgruppe: Ansatte innen helse og omsorg i hjemmetjeneste, 

bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem.  
Kurset er også aktuelt for mellomledere og ledere, 

politi og beredskapstjeneste-personell 

Godkjenninger: Kurset søkes meritterende til spesialist i 

ergoterapi og sykepleie samt i klinisk fagstige for 
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 

helsefagarbeidere 

Ansvarlig: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

Påmeldingsfrist:
  

12. desember 2013 

www.aldringoghelse.no 

http://www.aldringoghelse.no/


 

 

 

 

 
 
 
 
PROGRAM 

 

 
08.30 – 09.00 Registrering 

 

09.00 – 09.05 Velkommen 

Torhild Holthe, ergoterapeut, MSc, NKAH 

09.05 – 09.30 Erfaringer med GPS fra pårørendes side  

Ingvild Tjønn Hansen, pårørende, Nasjonalforeningen  

09.30 – 10.15 «Mamma har forsvunnet….!» 

Redningstjeneste og personer med demens 

Erlend Aarsæther, fagkonsulent Redningstjenesten, Norsk Folkehjelp 

10.30 – 11.30 Erfaringer med GPS fra Trygge spor-prosjektet. Hva viste effektstudien? 

Tone Øderud, SINTEF 

 

11.30 – 12.15 

 

Lunsj 

 

12.15 – 13.15 Hva er GPS? Praktisk bruk av GPS. Testing av GPS med sporing 

 (OBS- innlegget holdes på dansk) 

Tommy Rasmussen, Safe Call, Danmark 

13.30 – 14.15 Hva må til for at GPS skal være et trygt tiltak for personer med demens i 

hjemmetjenesten og i sykehjem? 

Sissel Eriksen, prosjektmedarbeider, Drammen kommune 

14.30 – 15.15 Identifisere behov for – implementere og bruke GPS. Erfaringer fra 

Bergen kommune. 

Elisabeth Solberg, prosjektleder/ergoterapeut, Bergen kommune 

15.15 – 15.30 Spørsmål og svar. Evaluering 

       Panel med foreleserne 

 

 

 
 

 
 

 
Med forbehold om endringer i programmet 

 

 

 
 

 



 

 

                    
 

 

Påmeldingsslipp                

 

GPS – 

økt livskvalitet for personer med demens ? 

 
Sted:  Bergen, Scandic Bergen City 

Håkonsgaten 2-5, Tel: 55 30 90 90  

Dato:  21. januar 2014  
Pris:   1.800,- (inkl. 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 nett- påmelding 

 

Påmeldingsfrist: 12. desember 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/

