Invitasjon

Basal demensutredning
for fastleger

Digitalt kurs - Teams

6. april 2022

Litt om kurset:
Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt
andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre basal
demensutredning i sitt arbeid. Etter kurset skal du være i stand til å utrede demens i egen
praksis, gjerne sammen med hukommelsesteam eller andre samarbeidspartnere i
kommunen.

Praktisk informasjon:
Sted:
Dato:
Timetall:
Pris:
Målgrupper:
Godkjenninger:

Ansvarlig:

Digitalt – på Teams
Onsdag 6. april 2022
7,5
2400,Fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre
leger og psykologer som skal gjennomføre demensutredning i
sitt arbeid
Kurset søkes godkjent som 7,5 timers valgfritt kurs i legers etterog videreutdanning i allmennmedisin, alders- og
sykehjemsmedisin, geriatri, psykiatri, nevrologi og
samfunnsmedisin
Kurset er godkjent som 7 timers vedlikeholdskurs for
psykologspesialister.
Nasjonalt senter for aldring og helse

Påmelding:
https://butikk.aldringoghelse.no/kurs
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.

Påmeldingsfrist:

23. mars 2022

www.aldringoghelse.no

Program
Møteleder: Karin Persson
08:00-08:30

Innlogging

08:30-09:00

Velkommen og introduksjon til dagen:
• Hvorfor utrede demens?
• Når starte demensutredning?
• Betydningen av samarbeid om utredningen (lege/hukommelsesteam)
• Når konsultere/henvise til spesialisthelsetjenesten?
Eldrepsykolog/ph.d. Jørgen Wagle, Aldring og helse

09:00-09:30

Om demens. De vanligste demenssykdommene
Lege og ph.d./postdoktor Karin Persson, Aldring og helse

09:30-09:45

PAUSE

09:45-10:15

Kognitive symptomer/nevropsykiatriske symptomer
Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse

10:15-10:20

PAUSE

10:20-11:35

Innhold i og praktisk gjennomføring av basal demensutredning
• Fastlegens rolle
Karin Persson

1135-1215

LUNSJ

12:15-12:45

Innhold i og praktisk gjennomføring av basal demensutredning
• Hukommelsesteamets rolle
Ergoterapeut, MSC Thea C. Bredholt, Aldring og helse

12:45-13:00

PAUSE

13:00-14:15

Gjennomgang av de ulike skjemaene som inngår, inkludert praktisk øvelse
Thea C. Bredholt

14:15-14:30

PAUSE

14:30-15:30

Den diagnostiske vurderingen
• Differensialdiagnostikk
• Etiologisk diagnose
• Avklare funksjonsnivå og behov for videre oppfølging
Formidling av resultater/diagnose og videre oppfølging
• Fastlegens rolle
o Somatisk/medisinsk oppfølging, inklusive legemiddelbehandling
• Hukommelsesteamets rolle
Karin Persson

15:30-15:45

Spørsmål, oppsummering og avslutning

Med forbehold om endringer i programmet

