
 
 

Velkommen til gratis 
Inspirasjons- og veiledningsseminar  

 
Etablering og drift av pårørendeskoler og 

samtalegrupper for pårørende til personer med 
utviklingshemning og demens 

 
Seminaret retter seg mot helsepersonell og ledere i                                                            

kommuner og spesialisthelsetjeneste 

Karasjok 
1. november 2018 

 

Seminaret holdes: 

Karasjok Frivilligsentral SA 

 

Avjuvargeaidnu 14, 9730 Karasjok 
 

Besøksadresse: 
Frivilligsentralen er ved den øverste rundkjøringen i Karasjok 

 

Deltakerne må selv dekke eventuelle reiseutgifter og opphold 
Påmeldingsfrist 1. oktober 2018 

 
 

Seminaret er i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra 
Helsedirektoratet, en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020, 

i samarbeid med USHT Samisk, Karasjok. 



 
 

OM SEMINARET 
 

• Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, i samarbeid med USHT 
Samisk, Karasjok, inviterer til inspirasjons- og veiledningsseminar. 
 

• Seminaret er gratis for helsepersonell og ledere i kommuner og 
spesialisthelsetjeneste som driver og/eller har planer om å etablere 
tilbud for pårørende til eldre personer med utviklingshemning. 
 

• Målet med seminaret er å gi kunnskap og inspirasjon til å starte 
pårørendeskoler og samtalegrupper, informere om den økonomiske 
tilskuddsordningen i Demensplan 2020, og gi tips og erfaringsutveksling.  
 

 

PROGRAM  
1. november 2018 kl 09.00 – 15.30  

• Velkommen 

• Hva er en pårørendeskole? 

• Pårørende til eldre personer med utviklingshemning; utfordringer og 

endringer 

• Ivaretakelse av kulturelle forhold og tradisjoner for personer med 

utviklingshemning 

• Aldring og demens hos personer med utviklingshemning 

• Erfaringer fra tidligere pårørendeskoler 

• Informasjon om den økonomiske tilskuddsordningen  

• Ressurser til hjelp ved oppstart og drift 

• Avslutning 

Det serveres lunsj.  

Faglig ansvarlige: 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: Prosjektleder Inger Molvik og fagkonsulent Lene Kristiansen. 

Med forbehold om endringer.  
Endelig program sendes til deltakere etter 1. oktober 2018. 
Seminar med få påmeldte kan bli avlyst. 

 



 
 

Spørsmål vedrørende seminaret kan rettes til:  
 

Lene Kristiansen, telefon 415 32 829, lene.kristiansen@aldringoghelse.no 
Anne Bugge, telefon 33 34 19 55/33 34 19 50, anne.bugge@aldringoghelse.no 

 
PÅMELDINGSSLIPP 
Inspirasjons- og veiledningsseminar 1. november 2018 

Påmeldingsfrist 1. oktober 2018   
 
Påmeldingen sendes til: 
E-post: anne.bugge@aldringoghelse.no  
Post: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
Postboks 2136, 3103 Tønsberg 
 
 
 
DET ER MULIG Å MELDE PÅ INNTIL TRE DELTAKERE FRA HVER VIRKSOMHET  
 
VI MELDER PÅ FØLGENDE DELTAKERE:   
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)  
Hvis flere påmeldte: 
Overordnet kontaktperson: ___________________________________________________ 
E-post: ____________________________________________________________________                                                        
 

Navn Stilling  Arbeidssted 
 
E-post 

Behov for 
spesialkost 
(Skriv hva) 
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