
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.  

 

 

 

 

 



 

 

Program 
Møteleder: Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Aldring og helse 
 
09.00-09.05 Velkommen 
  Øyvind Kirkevold   
09.05-09.20  Demensplan 2025  

Sandro Moe Melgavis, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet  
09.20-09.40 Demens - utfordringer i familien  

Line Haaland-Johansen, pårørende   
09.40-10.00 «Det er så flaut med pappa»  

Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen  
10.00-10.10 Pause 
10.10-10.35 Ulike fullmakter i ulike faser. Hva og når?  

Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse 
10.35-10.45  Tanker om fremtiden  
  Stig Tonsjø, erfaringsrepresentant, Nasjonalforeningen for folkehelsen 
10.45-11.00 Økonomiske støtteordninger – en oversikt 
 Oda Vestby Hansen 
11.00-11.30 Lunsj 
11.30-11.50 Veiviser demens 

Thea Bredholt, ergoterapeut MSc, Aldring og helse  
11.50-12.10  Hvordan bør botilbud for yngre personer med demens tilrettelegges? Innledninger og 

panelsamtale. 
11.50-12.00  Fra hjem til institusjon  

Eva Haukedalen, pårørenderepresentant  
12.00-12.10  Funksjonsinndeling eller aldersinndeling?   

Øyvind Kirkevold  
12.10-12.15 Benstrekk  

12.15-13.05 Panelsamtale  
Deltakere fra: Bærum kommune, Ringerike kommune, Oslo kommune, 
Trondheim kommune og pårørenderepresentant.  

13.05-13.15 Pause 
13.15-13.40 Tilbud til barn og unge med en forelder med demens  

Celine Haaland-Johansen, sykepleier/Master i tjenesteutvikling til eldre, Aldring og helse  
13.40-13.55 Aktivitetsvenner – Hvordan kan frivilligheten og kommuner samarbeide? 
 Anette Brenden, rådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen 
13.55-14.00 Avslutning 
 

           Temaene vil bli formidlet via foredrag, filmklipp, panelsamtale m.m. Det blir mulig å delta aktivt ved å sende inn spørsmål via chatfunksjon. 
 

Det tas forbehold om endringer i programmet 
 

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.  
 
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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