
 
 

 

Invitasjon 

 
BASAL UTREDNING 

av kognitiv svikt og demens 
 
 
 

 
 

Digitalt kurs – Teams 
24.–25. mars 2021 

 
 
 
  

 
 



 

 
  

Kurset går over to dager og gir en grunnleggende innføring i bruken av verktøy 

for basal utredning av kognitiv svikt og demens i kommunehelsetjenesten. Kurset 

tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men 

også hos personer som bor på sykehjem. Kurset er tverrfaglig, og vil inneholde 

grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. 

Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og 

videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli 

gjennomført.  

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: Digitalt kurs på Microsoft Teams 

Dato: 24.–25. mars 2021 

Timetall: 15  

Pris:  3 800 kr  

Målgruppe: Kurset passer for helse- og omsorgspersonell i 

kommunehelsetjenesten som har lite erfaring med 

utredning av kognitiv svikt, og for personell som har 

erfaring med utredning av kognitiv svikt og som ønsker 

repetisjon og kvalitetssikring av arbeidet med basal 

utredning. Kurset passer også for leger som arbeider 

med basal utredning av kognitiv svikt og demens.  

 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for legers etter- og 

videreutdanning i allmennmedisin, alders- og 

sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til 

spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre 

faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter 

gjennomgått kurs 

 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Påmeldingsfrist 16. mars, 2021 
 

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

 

 

 
 
 
 

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


 

 
 

PROGRAM 
Kurs på Teams, 24. – 25. mars 2021 

Møteleder: Thea C Bredholt  

Dag 1 
 

08.30 - 09.00           Innlogging i Teams 

09:00 – 09:05 Velkommen 
09:05 – 10:15 Kognitiv svikt og de ulike demenssykdommene 

Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog/eldrepsykolog, Aldring og helse 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 11.30 Nevropsykiatriske symptomer ved demens 
Thale Kinne Rønqvist 

11:30 – 12:30 LUNSJ 

12:30 – 14.00 Demensutredning i praksis  
Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, Aldring og helse 

14.00 – 14.15 
Pause 

14.15 – 16.30 
(inkl. pause) 

Kognitiv undersøkelse ved basal demensutredning, gjennomgang av MMSE-
NR3 og KT-NR3 med praktisk øvelse og tolking av resultat. 
Thea C. Bredholt 

16:30-17:00 Vi er tilgjengelig for spørsmål om dagens tema 

 
Dag 2 
 

 
 

08:15-08:30 Innlogging i Teams 
08:30 – 10:15 
(Inkl. pause) 

Pårørenderollen, pårørendes rolle i utredning og kartleggingsskjema til  
bruk i samtale med pårørende  
Thea C. Bredholt 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 11:30 Utvidet kognitiv undersøkelse, når basal undersøkelse ikke er nok 
Thale Kinne Rønqvist 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 13:15 Legens/fastlegens rolle i demensutredning  
Sverre Bergh, psykiater og forskningsleder, Sykehuset Innlandet HF og Aldring og 
helse 

13:15-13:30 Pause 
13:30 – 14:15 Demensutredning i sykehjem  

Sverre Bergh 

14:15 – 14:30 Pause 

14:30 – 15:30 For legene: Diskusjon og spørsmål om legenes ansvar under utredningen 
Sverre Bergh 
For helsepersonell: Tiltak for hjemmeboende personer med demens  
Innledning og gruppediskusjoner (vi oppretter egne Teams-rom til dette) 
Thale Kinne Rønqvist og Thea C. Bredholt 

15:30 – 16:00 Oppsummering, spørsmål og avslutning 

 

Med forbehold om endringer i programmet 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

Påmeldingsinformasjon 

Kurset:              

 

Basal utredning av kognitiv svikt og demens 

 
Sted:  Digitalt kurs på Microsoft Teams 

Dato:  24.–25. mars 2021 

Pris:   3800,-  

 

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

 

 

Påmeldingsfrist: 16. Mars 2021 
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 

                                                                             

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