
 
 

Invitasjon 
 FAGDAG 

FOR KURSHOLDERE OG BRUKERE AV VIPS 
PRAKSISMODELL  

OG ANNET HELSEPERSONELL 
 

OM FRONTOTEMPORALE SYMPTOMER OG PSYKOLOGISKE BEHOV 
HOS PERSONER MED DEMENS 

 
 

Digitalt via Teams 
 

3. november 2022 
 

   

 
 

https://www.aldringoghelse.no/


   

 

 
 
ÅPEN FAGDAG 
 

Målgruppe: Kursholdere og brukere av VIPS praksismodell og annet helsepersonell som vil 

lære mer om frontotemporale symptomer  og psykologiske behov hos personer med 

demens.  

 

Vanlige symptomer ved frontotemporaldemens og andre demenssykdommer med 

frontotemporal affeksjon er endringer i personlighet og atferd, apati, sosial tilbaketrekking, 

reduserte hemninger og nedsatt sykdomsinnsikt.  

Målet for fagdagen er å få mer kunnskap om symptomene og hvordan vi kan gi tilpasset 

omsorg.  

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: Digitalt Teams 

Dato: 3.november 2022 

Timetall: 7 

Pris: 2400.- (Kursavgift)pr deltaker  
 

  

Målgrupper: Helsepersonell i demensomsorg og alderspsykiatri.  

Ansvarlig: Nasjonalt senter for aldring og for aldring og helse 

 
Påmeldingsfrist: 

28.oktober 2022 

 

Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/kurs/aktive-kurs/vis-aktive-

kurs/fagdag-om-frontotemporaldemens 

 

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 
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PROGRAM  

   
8.30 – 9.00   Pålogging, registrering 

9.00 – 9.15 Velkommen. Om dagens tema, personsentrert omsorg og VIPS praksismodell. 

Sykepleier, PhD, Marit Mjørud og Sykepleier, PhD Janne Røsvik, begge 

Aldring og helse:  

9.15 – 10.00   Hva er frontotemporal demens? Nevropatologi og symptomer. Overlege, PhD 

Anne Brita Knapskog, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus 

10.00 – 10.10  Pause 

10.10 – 10.55 Anne Brita Knapskog fortsetter. Tid til spørsmål 

10.55 – 11.05   Pause 

11.05 – 11.50   Psykologiske behov hos personer med demens generelt og personer med 

frontotemporal demens spesielt. Nevropsykolog, Thale  Kinne Rønqvist, 

Aldring og helse 

11.50  – 12.30   Lunsj 

12.30 – 13.00 Effekt og bivirkning av medikamenter til behandling av uro og psykiatriske 

symptomer hos personer med kognitiv svikt. Hva skal observeres? Fagsjef 

psykisk helse, psykiater, PhD Marit Tveito. 

13.00 – 13.05       Pause 

13.05 – 13.50   Motoriske symptomer hos personer med demens generelt og frontotemporal 

demens spesielt. Hvordan kan vi ta hensyn til dette i omsorg og behandling? 

Fagsjef fysisk helse, fysioterapeut, PhD Gro Gujord Tangen: 

13.50 – 14.00  Pause 

14.00 – 14.45 Kognitiv fungering og svikt – hva skjer i hjernen? Lege i spesialisering, PhD 

Karin Persson, Oslo universitetssykehus 

14.45 – 14.55     Pause 

14.55 - 15.30      Når vi ikke finner årsaken til uro eller andre atferdssymptomer, kan atferden 

være forsterket av patofysiologiske prosesser i hjernen?  

Tid til spørsmål. Lege i spesialisering, PhD Karin Persson, Oslo 

universitetssykehus 

15.30 – 15.45  Om VIPS Praksismodell og foreløpige resultater fra pågående studier  

Oppsummering og avslutning. Sykepleier, PhD Janne Røsvik og           

Sykepleier, PhD Marit Mjørud. 

 

 

 

Med forbehold om endring i program 

https://www.aldringoghelse.no/

