
 
 

 

Invitasjon 
KONFERANSE 

HJEMMEBASERTE TJENESTER TIL 
PERSONER MED DEMENS 
Kan de organiseres på annen måte? 

 

 
 

 
3. juni 2014  

 Tromsø 
 

Radisson Blu Hotel 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
HJEMMEBASERTE TJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS 
 
Litt om kurset: Konferansen er en tverrfaglig samling for helsepersonell 

som arbeider med hjemmetjenester til personer med demens. Innholdet 
er spesielt vinklet mot gode tilbud og alternativer til dagens organisering 

av hjemmetjenesten overfor personer med demens. 
 

Kurset egner seg godt å kombinere med kurset:  
Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens- forankring, 

etablering og drift som arrangeres samme sted dagen etter. 
 

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted:   TROMSØ, Radisson Blu Hotel,  
  Sjøgata 7, Tlf.: 77 60 00 00  

 

Dato: 3. juni 2014  
 

Timetall: 6 

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

Overnatting: Noen hotellrom er reservert frem til 1 måned før 

kursstart. Må bestilles/betales av den enkelte. 
 

Målgruppe: Helsepersonell innen hjemmebaserte tjenester, 
ledere og andre som på ulike nivåer arbeider med 

personer med demens eller med planlegging og 
organisering av tjenestekjeden. 

 

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

tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. 

Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke 
godkjenning etter gjennomgått kurs. 

 

Ansvarlig: 

 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

 
Påmeldingsfrist:
  

 

28. april 2014  

  

www.aldringoghelse.no 

 

http://www.aldringoghelse.no/


 

 

 
 

 

PROGRAM 
Hjemmebaserte tjenester til 

personer med demens 
 
3.juni 2014 

Kursleder: Birger Lillesveen  
 

Fra 08.30 Registrering, kaffe/te 

 

09.20-09.30 Åpning  

09.30-10.30 Hvordan diagnostisere og kartlegge personer med 
demens som bor i eget hjem? 

Overlege Ole Grønli, Alderspsykiatrisk avdeling, UNN 

 
10.45-11.30 Hva sier forskning om kognitiv svikt hos de over 70 år 

som mottar hjemmetjenester?    
Fagsjef Birger Lillesveen, Nasjonal kompetansetjeneste 

for aldring og helse 
11.30-12.00 Hvorfor er det viktig å satse på utbygging av  

hjemmetjenester? 
Fagleder Elisabet Sausjord, Utviklingssenter for 

hjemmetjenester Troms 
 

12.00-13.00 LUNSJ  
 

13.00-13.30 

 
 

Demensteamets rolle i oppfølgningen av hjemmeboende 

personer med demens   
Ergoterapeut Thea Skarpengland,  

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
13.30-14.00  Er arbeidslag en god modell for organisering av 

hjemmebaserte tjenester for personer med demens?  
Sykepleier Trine Myrvold Haugseth, Hamar kommune 

 
14.30-15.15 

 
Eksempler på hvordan kognitive hjelpemidler kan støtte 

personer med demens og deres pårørende i hjemmet 
Foreleser ikke avklart  

15.15-15.45 Hvordan endre fokus fra oppgaveorientert til  
personsentrert omsorg til personer med demens? 

Avdelingssykepleier Mari Ann Benonisen og sykepleier 
Anne Marie Isaksen, begge hjemmesykepleien i 

Lakselvbukt 

15.45-16.00  Evaluering og avslutning. Utdeling av kursbevis. 
  

 

      Forbehold om endringer i programmet 

 



 

 

 

Påmeldingsslipp                
 

HJEMMEBASERTE TJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS 
 
Sted: TROMSØ, Radisson Blu Hotel,  

Sjøgata 7 Tlf: 77 60 00 00 

Dato:  3. juni 2014 
Pris:  1800.- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 
 
Påmelding sendes til:  

Nasjonal kompetansetjeneste 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: 28. april 2014  
 

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: 
_____________________________________ 

 
Hjemmebaserte tjenester til personer med demens, 2014 i Tromsø 

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

