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Litt om kurset:  
Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre 

leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre demensutredning i sitt 

arbeid. Etter kurset skal du være i stand til å utrede demens i egen praksis, sammen med 

hukommelsesteam eller andre samarbeidspartnere i kommunen. 

 
 
Praktisk informasjon: 
 

Sted: Radisson Blu Airport Hotel 

Dato: 17. september 2020 

Timetall:  7,5 

Pris: 2600 (inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj og kaffe/te) 

Målgrupper: Fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt 
andre leger og psykologer som skal gjennomføre 
demensutredning i sitt arbeid 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som 7,5 timers valgfritt kurs i legers 
etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og 
sykehjemsmedisin, geriatri, psykiatri, nevrologi og 
samfunnsmedisin 
 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

Påmeldingsfrist: 13. august 2020 

 

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

 
 
 
 
 

www.aldringoghelse.no 
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Program 
 

Møteleder: Sverre Bergh 
 
0830-0900 Registrering, kaffe/te 

 
0900-0930 Velkommen og introduksjon til dagen:  

• Hvorfor utrede demens? 

• Når starte demensutredning? 

• Betydningen av samarbeid om utredningen 
(lege/hukommelsesteam) 

• Når konsultere/henvise til spesialisthelsetjenesten? 
Eldrepsykolog/ph.d. Jørgen Wagle, Aldring og helse 
 

0930-1000 Om demens. De vanligste demenssykdommene.  
Psykiater og forskningsleder Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet HF og 
Aldring og helse 
  

1000-1015 PAUSE  
 

1015-1045 Kognitive symptomer/nevropsykiatriske symptomer 
Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse 
 

1045-1130 Innhold i og praktisk gjennomføring av basal demensutredning.  

• Fastlegens rolle  
Sverre Bergh 
 

1130-1230 LUNSJ  

1230-1300 Forts. innhold i og praktisk gjennomføring av basal demensutredning.  

• Fastlegens rolle  
Sverre Bergh 
 

1300-1330 Innhold i og praktisk gjennomføring av basal demensutredning. 

• Hukommelsesteamets rolle  
Ergoterapeut Thea C. Bredholt 
 

1330-1445 Praktisk øvelse: MMSE, Klokketest, IQCODE-Spørreskjema til pårørende 
Thea C. Bredholdt 
 

1445-1500 PAUSE 
 

1500-1600 Den diagnostiske vurderingen 

• Differensialdiagnostikk 

• Etiologisk diagnose 

• Avklare funksjonsnivå og behov for videre oppfølging 
 
Formidling av resultater/diagnose og videre oppfølging 

• Fastlegens rolle 
o Somatisk/medisinsk oppfølging, inklusive 

legemiddelbehandling 

• Hukommelsesteamets rolle 
Sverre Bergh 
 

1600-1615 Avslutning 
 

Med forbehold om endringer i programmet 
 
    



 

 
 
 

 

 

 

 

Påmeldingsinformasjon 

Kurset:              

 

Basal demensutredning for fastleger 

 
Sted:  Radisson Blu Airport Hotel   

Dato:  17. september 2020 

Pris:   2600,- (inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj og kaffe/te) 

 

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

 

 

Påmeldingsfrist: 13. august 2020 
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. Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst. 

 

www.aldringoghelse.no 
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