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Digitalt kurs om velferdsteknologi 27. oktober 2020 Program for dagen 

 
Tid Tema Hvem  

09.00 - 09.15 Velkommen (orientering om smittevern) 
Presentasjonsrunde 
Presentasjon av case 
 

Torhild Holthe 

Ergoterapeut MSc, stipendiat 

09.15 – 09.50 Introduksjon: Hva er kognitiv svikt og hva er 
velferdsteknologi?  
 

Ida Wulff Jensen, 

Ergoterapeut MSc, stipendiat 

 Refleksjon og kommentarer 10 min Alle 

10.00 – 11.05 Kartlegging og analyse av personens situasjon og 

vurdering av tekniske løsninger, med praktisk 

gjennomgang av sjekkliste (NB! Forelesningen 

holdes på svensk) Inkludert 5 min pause 

Lena Rosenberg, 

Arbetsterapeut, PhD 

Karolinska Institutet, Stockholm 

 Spørsmål til Lena – 5 min Alle 

11.10 - 11.30 Bli kjent med sjekklisten 

Spørsmål/kommentarer om sjekklisten 

Gruppearbeid/individuelt arbeid 

Alle 

11.30-12.00 LUNSJ   

12.00 -13.05  

 

Presentasjon av velferdsteknologiske mulige 

løsninger på person-nær teknologi relatert til 

tematikken i casene. Inkludert benstrekk 5 min 

Lone Storgaard, ergoterapeut 

Almas hus, Senter for fag og 

forskning- SFF, Oslo kommune 

 Refleksjon og kommentarer 10 min Alle 

13.15 - 13.45 Deltakerne jobber individuelt eller i grupper med 

sjekklisten og caset de er tildelt  

• Hva er problemer og behov hos 

personen i caset? 

• Hva kan være mulige løsninger? 

• Hvilke erfaringer har deltakerne i gruppa 

med valgt løsning? 

 
 
Alle 
 

13.45 – 14.45 Oppsummering av case og mulige løsninger 

Refleksjon og kommentarer 

Alle  

14.45 - 15.15 Oppfølging av velferdsteknologi til personer med 

demens i praksis 

Ida Wulff Jensen 

15.15 – 15.30 Avslutning og evaluering Torhild Holthe og Ida Wulff Jensen 

 

Forbehold om endringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon 
 

 

Kurset handler om velferdsteknologi som kan støtte personer med demens og deres pårørende i 

hverdagen. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt 

og demens, og det gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger der deltakerne 

øver seg på case.  

 
Sted:  Arbeidsplassen din/hjemme Digitalt via Teams 
 
Dato:  27. oktober 2020 
 
Timetall: 7 
 
Pris:  Kr 1700,-  
 
Målgrupper: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og 

hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens. Kurset er også 
aktuelt for helsepersonell som arbeider med personer med funksjonshemming og 
psykiske lidelser, ansatte på bestiller kontor og IKT-medarbeidere i kommunene.  

 
Antall deltakere: Max 50 
 
Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. 

Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. 
 
Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
 
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2020 
 

Påmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/kurs-demens/velferdsteknologi 
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