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ÅPEN FAGDAG 
 

Målgruppe: Kursholdere og brukere av VIPS praksismodell og annet helsepersonell 

som vil lære mer om demens, alderspsykiatri og kombinasjonen av dette.  

 

Psykiske lidelser gjennom et langt liv kan gi skader i hjernen, og noen personer med psykisk 

sykdom utvikler i tillegg demens. Det kan være vanskelig å skille symptomene på de ulike 

sykdommene fra hverandre. Kombinasjonen av demens og psykisk sykdom krever ekstra 

kunnskap og innsikt hos personalet.    
 

Målet for denne fagdagen er å få mer kunnskap om eldre med psykiske sykdommer, demens med 

spesiell vekt på frontallappsdemens og hvordan vi best kan gi omsorg til personer med disse 

sykdommene. Det er satt av tid til å diskutere hvordan vi kan bruke VIPS praksismodell for å 

komme frem til personsentrerte omsorgstiltak.  

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: teams 

Dato: 11. november 2021 

Timetall: 7 

Pris: 2300.- (Kursavgift)pr deltaker  
RABATTORDNING: 
Ved påmelding av 3 -9 deltagere fra samme arbeidsplass  får man 

20 prosent rabatt på kursavgiften. 

Ved påmelding av 10-19 deltagere får alle 30 prosent rabatt 

Ved påmelding av 20-29 deltagere får alle 35 prosent rabatt 

Ved påmelding av 30 eller flere får alle 40 prosent rabatt. 
-merk, ved påmelding av flere enn 3 deltakere fra samme 
arbeidsplass, er det en-1 ansvarlig som må melde på alle for å få 
rabatten. Rabatten trekkes av på fakturaen og vil ikke komme 
frem på ordren ved bestilling. 

Overnatting: Må ordnes av den enkelte deltaker 

Målgrupper: Helsepersonell i demensomsorg og alderspsykiatri.  

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 
Påmeldingsfrist: 

1.november 2021 

 

Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/host-

2021/frontallappsdemens-psykisk-sykdom-og-personsentrert-omsorg 

 

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 

 
 

 

https://butikk.aldringoghelse.no/host-2021/frontallappsdemens-psykisk-sykdom-og-personsentrert-omsorg
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PROGRAM    
11. november 2021 

Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten 

 

8.30 – 9.00   Pålogging, registrering 

9.00 – 9.20  Velkommen.  

Sykepleier, PhD, Janne Røsvik: Personsentrert omsorg og psykiatri 

9.20 – 10.05  Overlege, PhD Anne Brita Knapskog, Geriatrisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus:  

Hva er frontallappsdemens? Nevropatologi og symptomer  

10 min spørsmål 

10.05 – 10.15  pause 

10.15 – 11.10 Overlege, fagsjef psykiatri, PhD Marit Tveito, Nasjonal 

kompetansetjeneste for Aldring og helse:  

Symptomer ved alvorlige psykiske lidelser. Hva er symptomer på 

demens og hva er symptomer på psykiske lidelser – kombinasjonen.  

10 min spørsmål 

11.10 – 11.20   pause 

11.20 – 12.30   Marit Tveito: Hva kan vi gjøre?  

  25 min spørsmål med Marit T. og Anne Brita K. 

12.30 – 13.00   lunsj 

13.00 – 13.45  Overlege Hågen Stang Nyquist, Alderspsykiatrisk avdeling, 

Diakonhjemmet Sykehus: 

Sent debuterende personlighetsforstyrrelser hos eldre 

13.45 – 13.55       pause 

13.55 – 14.40   Sykepleier, PhD Janne Røsvik og Sykepleier, PhD Marit Mjørud.  

Bruk av personsentrert omsorg og VIPS praksismodell. Erfaringer og 

utfordringer i praksis. Fagutviklingsarbeid.  

14.40 – 14.50      pause 

14.50-15.45     Lege i spesialisering, PhD Karin Persson, Oslo universitetssykehus: 

Kognitiv fungering og svikt – hva skjer i hjernen? 

 10 min spørsmål 

15.45 – 16.00  Oppsummering og avslutning 

 

Med forbehold om endring i program 


