
     i  Ålesund, Avdeling for helsefag 

Læringsarena, Tema: demens og velferdsteknologi, NTNU i Ålesund 
 

2. februar 2016 kl 09.15 - 15.00  Sted: Auditorium Åse 

Målgruppe: demensteam, demenskoordinatorer og ressurssykepleiere i demensomsorg i Møre og 

Romsdal, demensforeningene i fylket, Fylkesmann, Møre- og Romsdal fylkeskommune, NAV, 

politikere, tilbydere av velferdsteknologiske løsninger, forskere og andre interesserte. 

Hensikt: Å få en oversikt over hva vi vet, hvilke erfaringer vi har og hvordan vi  sammen kan arbeide 

videre for å utvikle forskningssøknader og prosjekt på området. 

Påmelding: Rådgiver Tor Magnus Hopland tmho@ntnu.no innen 25. januar 

Begrenset plass – påmelding fortløpende 

09 15  Velkommen Presentasjon av innledere og dagen v/Rigmor Einang Alnes, NTNU i 

Ålesund og Senter for omsorgsforskning 

09 20  Kort presentasjon av ALV – Møre og Romsdal v/ Tone Kirkhorn, prosjektleder ALV 

Møre og Romsdal 

09 30    TEMA 1 Historier fra virkeligheten  

Erfaringer med bruk av velferdsteknologi, kort innføring om velferdsteknologi i møte 

med denne brukergruppen v/ Torhild Holte ergoterapeut og Msc, og Kjetil Senum 

prosjektmedarbeider begge Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.  

10.15  Pause 

10.30  Erfaringer fra GPS-prosjekt v/ Helen Berg, Utviklingssenter for hjemmetjenester i 

Møre og Romsdal og NTNU i Ålesund, og erfaring fra utprøving «Skype i sykehjem» v/ 

Brit Krøvel Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal og Rigmor 

Einang Alnes 

10.45  Refleksjoner og erfaringsdeling: Hvordan arbeider vi med VT til personer med 

demens på vårt arbeidssted?  Hva ser dere som utfordringer per i dag? Hvor skal 

tjenesten se ut om 5 år?  

11.30  Hva var de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med VT til personer med demens i 

prosjektene?  

12.15 Enkel lunsj servering 

mailto:tmho@ntnu.no


13.00 TEMA 2: Hvordan organisere tjenesten velferdsteknologi til personer med demens?  

Hva kjennetegner slike komplekse intervensjoner? Utfordringer og samarbeid. 

Innledere: Torhild Holthe, Tone Kirkhorn, Kjetil Senum  

Refleksjoner og erfaringsdeling: Hvem har ansvar for hva?  

13.45  Pause 

14.00 – 15.00 Demensvennlig omgivelser og velferdsteknologi for å skape gode hverdager. 

Erfaringer fra kommuner.   

Oppsummering og avslutning.  


