
        
 

Invitasjon 
 

KURS  
 

Livet er bedre med aktivitet. Aktiv hverdag for 

personer med demens som bor hjemme eller på 

sykehjem  
Foto: John Moeses Bauan 

 

Oslo, 30. oktober 2019 



 

KURS  

«Livet er bedre med aktivitet. Aktiv hverdag for personer med demens» 

Mål og innhold 

Helsepersonell skal få kunnskap om hvordan de kan kartlegge og tilrettelegge slik at den 

enkelte kan være mest mulig aktiv i daglige aktiviteter og delta i sosiale fellesskap i 

hverdagen.  

Innhold:  

• De vanlig daglige aktivitetene og rutinene er meningsfulle, hvordan kan vi sørge for at 

personen er selvstendig i eller deltar så mye som mulig i disse?  

• Disse aktivitetene finnes allerede på dagtilbudet og på sykehjemmet – hvordan kan de 

bli en del av tilbudet for å bidra til mestringsfølelse, sosialt fellesskap og 

opprettholdelse av funksjon? 

• Hvordan aktivere nettverk hos hjemmeboende med demens, slik at de kan 

opprettholde aktivitet og sosiale relasjoner.  

• Hvilke metoder kan vi bruke for å kartlegge ressurser og vurdere hvilke aktiviteter 

som passer for den enkelte?  

•  Hvordan kan aktiviteter forenkles og tilrettelegges til personens ressurser?  

• Hvordan kan dette planlegges slik at personen kan delta og gjøre de 

aktivitetene/delene han/hun kan og trives med?  

 

Praktisk informasjon: 

Målgruppe: 

Helse- og omsorgspersonell personell i kommunehelsetjenesten som jobber med personer 

med demens som bor hjemme eller på sykehjem. 

Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og fysioterapi med  

6 timer 

Dato: 

30 oktober 2019. 

Påmeldingsfrist:  

20. september 2019  

 

Pris: kr 2.200,- inkl kursavgift, lunsj og kaffe 

Sted:  

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo  

Nettpåmelding:  https://butikk.aldringoghelse.no/host-2019/livet-er-bedre-med-aktivitet-oslo-

30.-okt.-.2019   



 

Program 

 

Kursledere og forelesere: 

Janne Røsvik, Marit Mjørud, Thea C. Skarpengland, Gro Gujord Tangen og Mona Michelet 

 

Registrering og kaffe fra kl 08:30 

Klokkeslett  

9:00 – 10:00 Innføring i personsentrert omsorg og 

aktivitetsvitenskap 

Kort om kartlegging 

10:00 – 10:20 Pause 

10:20 – 11:30 Aktiviteter og nettverk 

Introduksjon og eksempler 

Summing i grupper 

Diskusjon i plenum 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 13:20 Aktiviteter i grupper 

Introduksjon og eksempler 

Summing i grupper 

Diskusjon i plenum 

13:20 – 13:35 Pause 

13:35 – 14:25 Planlegging av deltakelse i aktiviteter i daglige 

rutiner 

Introduksjon og eksempler 

Summing i grupper 

Diskusjon i plenum 

14:25 – 14:40 Pause 

14:40 – 15:30 Aktiviteter som er en del av egenomsorg 

Introduksjon og eksempler 

Summing i grupper 

Diskusjon i plenum 

Avslutning  

    

 

Med forbehold om endringer i programmet.  

 


