
 
 

Invitasjon 
Erfaringssamling 
FOR BRUKERE AV VIPS PRAKSISMODELL 

 
Trøst og eksistensielle spørsmål  

hos personer med demens  

 

 
 

OSLO  
Scandic Oslo City 

5. desember 2019 
 
 

      

 
 



   

 

 
 
OM ERFARINGSSAMLINGEN 
 

Målgruppe: De som har deltatt på kursholderkurs, basiskurs eller jobber på avdelinger 

som bruker VPM 

 

«The brilliance of my brain disappeared when I wasn’t looking» (Killick and Allen, 2001) 
 

Personer som får demens opplever store endringer i livet. Å miste kognitive evner kan være 

skremmende, personen kan føle seg fremmed om han ikke skjønner hva som skjer, han kan 

oppleve seg forlatt om han ikke kjenner igjen menneskene rundt seg. Dette kan skape engstelse og 

angst. I følge Kitwood er behovet for trøst (comfort) et av våre grunnleggende behov. Å oppleve 

noe som fører til angst, sinne, sorg, fortvilelse, frykt og uro gjør at behov for trøst oppstår. Å få 

dekket sitt behov for trøst er viktig for å finne fred og få ro i sjelen.  

 

Mange pleiere ser at å gi støtte til en som strever med eksistensielle spørsmål og møte behovet for 

trøst er viktig, men de vet ikke alltid hva de kan gjøre. 

 

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: OSLO 
Scandic Oslo City 

Dato: 5. desember 2019 

Timetall: 7 

Pris: 2300.- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te) 

Overnatting: Må ordnes av den enkelte deltaker 

Målgrupper: Kursholdere i VPM, Ressurspersoner, VPM veiledere og alle 
som har tatt i bruk VPM på sine arbeidsplasser. 
 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 
Påmeldingsfrist: 

21. oktober 2019 

 

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

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

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


   

 

PROGRAM 
 
 

0830 – 0900   Registrering  

0900 – 0915  Velkommen  

VPM og brukermedvirkning ved Guro Hanevold Bjørkløf, fagsjef 

demens, Aldring og helse 

 

Del 1  Trøst og eksistensielle spørsmål  

0915 – 1000  Hva er trøst? Ved psykolog, Phd stipendiat Ingeborg Halse  

1000 – 1015   Kaffepause 

1015-1100  Erfaringer fra samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål med 

personer med moderat til alvorlig demens                                                    

Ved Bymisjonsprest Olga Tvedt 

1110-1145  Hvordan kan pleiere ivareta sitt ansvar på dette området?                            

Ved Bymisjonsprest Olga Tvedt 

1145 – 1200  Plenumsdiskusjon med forelesere i panelet  

1200 – 1300   Lunsj 

1300 – 1345   Fysisk berøring som trøst. Ved Rosenterapeut Lene Dieserud   

1345 – 1400   Kaffepause 

 

Del 2  Nytt fra demensforskningen 

1400 – 1430 Forsking om diagnostisering av demens                                              

Ved overlege og forsker Anne-Brita Knapskog 

1430 – 1450 Traildem, forskning om sykdomsprogresjon hos personer med demens 

Ved Phd stipendiat og lege Trine Holt Edwin 

1450 – 1500  Kaffepause 

 

Del 3  Erfaringer fra VIPS praksismodell 

1500 – 1600  Erfaringer fra implementering og bruk av VPM i kommunene  

 Spørsmål til evaluering av tiltak 

 

Takk for i dag 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Påmeldingsslipp 
 

ERFARINGSSAMLING FOR VIPS PRAKSISMODELL 
 

 
 
OSLO 
Scandic Oslo City 
5. desember 2019 
7 timer  
2300.- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te) 

 

 

Påmeldingsfrist:  21.oktober 2019 
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 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 

Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________ 

 

Stilling: _________________________________________________ 

 

Arbeidssted: _____________________________________________ 

Adr.: _______________________________________________ 

Tlf.: ______________________  

Postnr.______________  Poststed:______________________ 

E-post: _____________________________________________ 

Fakturaadresse: ___________________________________________ 

Postnr.: __________________  Poststed: ______________________ 

 

Fakturaen skal merkes: _____________________________________ 

 

 

 


