
 

Webinaret arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag 

fra Helsedirektoratet, og er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. 

 

 

VELKOMMEN TIL GRATIS WEBINAR  

Yngre personer med demens og deres familier 

- Planlegging for fremtiden 

Fredag 19. november 2021 

kl. 09.00-14.00 

 

 

 

 

Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Målet er å sette søkelyset på hvilke behov og utfordringer 

yngre personer med demens og deres familier kan ha når det 

gjelder å planlegge for fremtiden. 

Webinaret følges fra PC, nettbrett eller mobiltelefon.  

 

 

 

 

 



 

Webinaret arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag 

fra Helsedirektoratet, og er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. 

 

 

Temaer: 

✓ Yngre personer med demens og deres familier – videreføring av 
pårørendetiltakene i Demensplan 2025 

✓ Behov og utfordringer  
✓ Pårørendeerfaringer – forskjellige historier 
✓ Ulike fullmakter i ulike faser 
✓ Veiviser demens  
✓ Økonomiske støtteordninger  
✓ Hvordan tilrettelegge botilbud for yngre personer med demens? – 

Panelsamtale 
✓ Aktuelle tilbud for yngre personer med demens og deres pårørende 

 

Møteleder er ass. forskningssjef Øyvind Kirkevold ved Aldring og helse. Temaene vil 

bli formidlet via foredrag, samtaler, filmklipp, panelsamtale m.m. Det blir mulig å 

delta aktivt ved å sende inn spørsmål via chatfunksjon. Detaljert program legges ut 

i september. 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Digitalt: Webinaret sendes fra et studio. Deltakerne kan følge med fra PC, nettbrett eller 
mobiltelefon knyttet til internett og får tilsendt en lenke på e-post for å logge inn.  Et 
opptak av webinaret vil ligge tilgjengelig for deltakerne i to uker etter arrangementet. 
  
Dato: 19. november 2021, Kl. 09.00-14.00 (registrering i nettrommet 8.30-09.00) 
 
Pris: Gratis 
 
Ansvarlig: Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen 
 
Påmeldingsfrist: 15. november 2021 
 
Påmelding: Bruk lenken her. Vi sender deg mer informasjon om programmet og det 
praktiske.   
 
Spørsmål kan rettes til: 
Fagkonsulent Marit Fossberg: 900 34 604, marit.fossberg@aldringoghelse.no    
Prosjektkonsulent Anne Bugge: 33 34 19 55/971 94 166, anne.bugge@aldringoghelse.no 
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