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Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens 
Forankring, etablering og drift 
 

Litt om kurset:  

Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsningsområde frem mot 2020. 
Målsettingen er at alle kommuner skal kunne tilby dagaktivitetstilbud. 
Kurset er tverrfaglig, for ansatte i kommunesektoren og andre interesserte.  
Kurset har som målsetting å gi økt kunnskap om planlegging, etablering og drift av 
dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, yngre og eldre i tidlig til moderat 
fase av sykdommen. 
Kurset vil ha fokus på kommunal forankring, kvalitetssikring, samhandling, innhold og 
ulike modeller for dagaktivitetstilbud 
 
 
 

 
Praktisk informasjon: 
 

Sted: Oslo 
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 
 

Dato: 14. april 2016 
 

Timetall: 6,5 
 

Pris: Kr 2 000,-  (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 
 

Målgrupper: Kommuner som har etablert eller planlegger å etablere 
dagaktivitetstilbud. Kurset er aktuelt for planleggere, ledere, 
helsepersonell og andre som på ulike nivåer 
arbeider med tilbud til personer med demens. 

 
Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist 

i sykepleie og ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige 
for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning 
etter gjennomgått kurs. 
 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

 
Påmeldingsfrist: 13. mars 2016 

 
 
 

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser  

 

 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser


 

 

 
PROGRAM torsdag 14. april 2016 

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens 
Forankring, etablering og drift 
 
Kursledere: Elin H. Aarø Strandli og Liv Bjerknes Taranrød,  

 begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

kl. 08.00 - 08.30 Registrering, kaffe/te 

 

kl. 08.30 - 09.00 

 

 

kl. 09.00 - 09.30 

 

kl. 09.30 - 10.00 

Demensplanen 2020  

Tilskuddsordning for etablering av dagaktivitetstilbud for personer med demens  

Rådgiver, Helsedirektoratet 

Hva er hensikten med dagaktivitetstilbud?   

MSc sykepleier, prosjektleder Elin H. Aarø Strandli 

Kostnader - hjemmeboende personer med demens i Norge med fokus på 

dagaktivitetstilbud   

Forsker Sverre Bergh, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  

 

 

kl. 10.15 - 11.00 

 

 

 

 

kl. 11.15 - 12.00 

 

 

Suksessfaktorer for innovativt arbeid 

Hvordan få til innovative prosesser – suksessfaktorer 

Foredragsholder ikke avklart 

 

 

Erfaringer med forankring og etablering av en sammenhengende kjede av 

dagaktivitetstilbud; - lavterskeltilbud, «Inn på tunet» og institusjonstilbud 

Enhetsleder for forebygging og samhandling Vibeke Kristiansen,  

Horten kommune  

 

kl. 12.00 - 13.00 

 

kl. 13.00 - 13.45 

 

 
 

 

kl. 14.00 - 14.45 

 

 

 

 

 

kl. 15.00 - 15.30 

 

Lunsj  

 

Tiltakspakke demens - et bidrag til organisering og systematisering av 

oppfølgingen overfor hjemmeboende personer med demens  

Fagleder Sissel Toft, Fevik hjemmetjeneste, Grimstad kommune 

 

 

Hva skal til for å gi personsentrert omsorg i dagtilbudet?  

Fokus på ledelse, struktur og metode. Erfaring fra videreføring av 

miljøprogrammet, implementering av personsentrert omsorg i praksis  

Postdoktor Janne Røsvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

 

Frivillige - en ubrukt ressurs? Hvordan strukturere, rekruttere og holde på 

frivillige medarbeidere over tid? 

Regionkonsulent - frivillighet Beate Magerholm, Verdighetsenteret 

kl. 15.30  Avslutning  

 
 
 

Med forbehold om endringer i programmet 

 
 



 

 

 

Påmeldingsslipp                
Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens 
Forankring, etablering og drift 
 

Sted:  OSLO 
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 

Dato:  14. april 2016 

Timeantall:  6,5 

Pris:    kr 2 000,- (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 
 

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser 

 

Påmeldingsfrist:  13. mars 2016 
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: _____________________________________ 

 
Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens 

Forankring, etablering og drift 

Oslo 14. april 2016 
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