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DEMENS I YNGRE ALDER 
- kunnskap og støtte til familien 
 
Gratis seminar for dere som er med i tilskudds-
ordningen i Pårørendesatsingen – Demensplan 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand · Tromsø · Bergen · Trondheim · Oslo 
  



 

Benytt muligheten til å melde deg på et av høstens seminarer: 

DATO STED PÅMELDINGSFRIST 

25. august KRISTIANSAND, Scandic Kristiansand Bystranda 15. juli 

2. september TROMSØ, Radisson Blu Hotell 10. august 

14. oktober TRONDHEIM, Brittania Hotel 16. september 

23. oktober OSLO, KS Agenda 25. september 

17. november BERGEN, Scandic Ørnen Hotel   3. oktober 

 

 

Personer under 65 år kan også få demens. Mange er fortsatt 
yrkesaktive og har omsorgsoppgaver for barn og ungdom. 
Demenssykdommen får store konsekvenser for hele familien, og det 
blir krevende og belastende å mestre utfordringene i hverdagen. 

 

 Målet med seminaret er å belyse situasjonen til yngre personer 
med demens og deres pårørende og gi inspirasjon til hvordan 
man kan legge til rette for informasjon og støtte til pasient og 
familie. 
 

 Seminaret er et gratis tilbud til ansatte og frivillige som 
arrangerer pårørendeskole og/eller samtalegruppe med støtte 
gjennom tilskuddsordningen. 

 

Seminaret er et samarbeid mellom  
prosjektene Pårørendeskoler og  
samtalegrupper i demensomsorgen  
og Yngre personer med demens, begge  
en del av satsingen i Demensplan 2015 
som utføres på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. 

  



 

Program 
Innlegg ved: 
Psykologspesialist Per Kristian Haugen, fagkonsulent Marit Fossberg og andre ansatte 
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt ressurspersoner i 
kommuner og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
 

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og ”noe å bite i” 

 Velkommen 

 Demensdiagnose og fortsatt ung 

 Oppfølging av familien etter diagnose 

 Lunsj 

 Pårørende forteller 

 Pårørenderollen – ulike reaksjoner 

 Tilrettelagte tilbud 

 Vi deler erfaringer 

15.45 – 16.00 Oppsummering 

  

Detaljert program for ditt deltakersted tilsendes når du har meldt deg på. 

Seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 
Spørsmål vedrørende seminarene kan rettes til:  

Anne Bugge, telefon 33 34 19 55/33 34 19 50  
E-post: anne.bugge@aldringoghelse.no 

Marit Fossberg, telefon: 33 34 18 12/33 34 19 50 
E-post: marit.fossberg@aldringoghelse.no  



Påmeldingsslipp 
Vennligst kryss av seminaret du ønsker å delta på og send påmeldingen til: 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
Postboks 2136 
3103 Tønsberg 
E-post: anne.bugge@aldringoghelse.no  
Fax: 33 33 21 53

Lagre pdf-filen når den er ferdig utfylt dersom du sender inn påmelding elektronisk.  

Kryss av for seminar: 

 Kristiansand 25. august  Oslo 23. oktober

 Tromsø 2. september  Bergen 17. november

 Trondheim 14. oktober

Søker i tilskuddsordningen: (BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

Kommune/spesialisthelsetjeneste/frivillig organisasjon: 

Kontaktperson:  E-post: 

Vi melder på følgende deltakere: 

Navn Stilling/frivillig Arbeidssted 
Ønsker diettlunsj? 
(Skriv hva) 
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