
 
 

  

 

Invitasjon til gratis webinar 
 

DRIFT AV PÅRØRENDESKOLER FOR PÅRØRENDE TIL 
PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING OG DEMENS  

Tid: 9. juni 2021 kl. 10.00 – 12.30 
Påmeldingsfrist: 1. juni 2021 

 
• Målet er å gi deltakerne tips og råd om hvordan etablere og drive 

pårørendeskoler til hjelp og støtte for pårørende til personer med 
utviklingshemning og demens. 

• Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester som 
er interessert i å etablere tilbud, og deres aktuelle 
samarbeidspartnere. 

• Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler til pårørendeskole for 
å delta på webinaret. 

• Webinaret holdes på Microsoft Teams, og du kan delta fra PC, 
nettbrett eller mobiltelefon. 

• Kurset består av nettforelesninger, samtale og diskusjon. 
• Registrering i nettrommet fra kl. 09.30-10.00.  
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Program 
 

• Tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper – 
   Demensplan 2025 
•  Betydning av informasjon og støtte til pårørende til personer med 
    utviklingshemning 
• Pårørendeskolemodellen 
• Planlegging av pårørendeskole; ressurser, markedsføring og rekruttering 
• Gruppeledelse; faglige og praktiske råd  
• Erfaringer fra en pårørendeskole 
• Kursmateriell og ressurser 
• Evaluering og videreføring 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Møteleder: Lene Kristiansen, Aldring og helse 

 
PRAKTISK INFORMASJON 
Sted: Digitalt på Microsoft Teams. Du må ha en e-postadresse som er 
tilgjengelig på en PC, et nettbrett eller en mobiltelefon knyttet til internett.           
Du vil få tilsendt møtelenke på e-post. 
Webinaret krever at du deler kamera og lyd med øvrige deltakere. 
 
Pris: Gratis 
Påmelding: Bruk denne lenken 

 
Når du har meldt deg på, sender vi mer informasjon både om programmet og 
det praktiske. Ved å melde deg på gir du samtykke til at navnet ditt er synlig 
for andre deltakere under webinaret. 
 
Spørsmål om webinaret rettes til: 
Lene Kristiansen, Telefon: 415 32 829 
E-post lene.kristiansen@aldringoghelse.no 
 
Kari Langved, Telefon: 333 41 959 – sentralbord 333 41 950 
E-post kari.langved@aldringoghelse.no 
 
 
Webinaret arrangeres av Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet, som en del av 
pårørendetiltakene i Demensplan 2025. 

 
Velkommen!  
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