MILJØARBEID OG
TILRETTELEGGING
I ELDRE ÅR
Den 10. temakonferansen om
utviklingshemning og aldring

Oslo kongressenter
13. november 2019

Husk earlybird
frist 30. juni

Miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 10. konferansen om
utviklingshemning og aldring. Temaet denne gangen er miljøarbeid og tilrettelegging i
eldre år. Konferansen setter søkelys på hva målrettet miljøarbeid er, presenterer noen
utvalgte modeller for miljøarbeid, og ser på utfordringer som kommunale tjenesteytere
kan erfare når personer med utviklingshemning blir eldre. Ulike måter å tilrettelegge
miljøet på, og faktorer det er viktig å ta hensyn til hos den enkelte person, blir også
tematisert.

Praktisk informasjon:
Sted:

Oslo kongressenter, Youngsgate 21

Dato:

13. november 2019

Timetall:

7 timer

Pris:

2 200,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
1 700,- Early bird fram til 30. juni 2019

Overnatting:

Ordnes av den enkelte deltaker

Målgrupper:

Konferansen er aktuell for personell i kommunehelsetjenesten som yter tjenester til voksne og eldre personer 		
med utviklingshemning. Temaet er også relevant for pårørende.

Ansvarlig:

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent for spesialitetene i klinisk 		
sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Påmeldingsfrist: 30. september 2019 – Earlybirdfrist: 30. juni
Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/kurs

Program – 13. november
Miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år
09.00–09.30

Registrering, kaffe/te

Møteleder: Ellen Melbye Langballe, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
		
09.30–10.15
Introduksjon av dagens tema og informasjon fra representanter for konferansens stands
Ellen Melbye Langballe
Fysisk, psykisk og seksuell helse hos eldre personer som har utviklingshemning
Eva Malt, overlege, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, Akershus universitetssykehus HF
10.15–10.35

Pause

10.35–11.35

Når personar med utviklingshemning blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale 		
tjenesteytarar
Gunvor Helle Eiane, fagkonsulent, Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger
Målrettet miljøarbeid
Lars Rune Halvorsen, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

11.35–11.55

Pause

11.55–12.55

Personsentrert omsorg
Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, ph.d., Marit Mjørud, sykepleier, ph.d.
Begge Aldring og helse
Positiv atferdsstøtte
Ulf Berge, høgskolelektor, VID Sandnes

13.00–14.00

LUNSJ

14.00–15.10

Sceneprat – miljøarbeid, aldring og utviklingshemning. Hvorfor og hvordan?
Ledes av: Cato Brunvand Ellingsen, rådgiver, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Musikkbasert miljøbehandling – hva er det?
Inger Molvik, prosjektleder, Aldring og helse
Velferdsteknologi
Innlegg av ansatt ved Emma MedLiv

15.10–15.30

Pause

15.30–16.30

Tilrettelegging av fysiske omgivelser
Ida Wulff Jensen, ergoterapeut, master i folkehelsevitenskap
Margit Gausdal, ergoterapeut, stipendiat
Begge Aldring og helse
Faktorer det er viktig å ta hensyn til ved tilrettelegging for riktig ernæring
hos eldre personer med utviklingshemning
Helen Røstad Tollefsen, ernæringsrådgiver, Bærum kommune
Avslutning
Ellen Melbye Langballe

Forbehold om endringer i programmet

VI TILBYR

Kompetanseheving
utviklingshemning og aldring
Meld deg på! Her får du interessante
sesjoner og realt faglig påfyll.
• Basiskurs om aldring hos personer som har
utviklingshemning
• Dagskurs om dagaktivitet, arbeid og pensjonering
• Årlig temakonferanse
• Bestillingskurs: innhold tilpasses bestillerens behov
• Meg og min alder: seniorkurs for personer som har
utviklingshemning
• Pårørendeskoler: på oppdrag fra Helsedirektoratet

Alle foto: Aldring og helse

• Mitt livs ABC: opplæring i kommunen
• Fagskolen: yrkesrettet videreutdanning om aldring 		
og utviklingshemning
• Med ABC til fagbrev: fra ufaglært til helsefagarbeide

aldringoghelse.no/utviklingshemning
post@aldringoghelse.no
tlf: 33 34 19 50

