
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  

– oppfølging av familien 

 

Onsdag 2. november 2022 

kl. 09.00-14.00 

 

 

 

 

Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, samt andre 

interesserte.  

Målet er å sette søkelyset på oppfølging av hele familien når 

en person får demens. Tilbud fra ulike deler av landet vil bli 

presentert. 

Webinaret følges fra PC, nettbrett eller mobiltelefon.  

 

 



 

 

Program 
Møteleder: Thale Kinne Rønqvist, psykologspesialist, Aldring og helse 
 

• Velkommen 
• Brukeren først 

Per-Christian Wandås, seniorrådgiver, Helsedirektoratet  
• Medvirkning fra brukernes ståsted - Hva er viktig for meg? 

Erfaringsrepresentant 
• Yngre personer med Alzheimers sykdom – en lang og kronglete vei til diagnose 

Marte Kvello-Alme, konst. overlege i nevrologi, lege i spesialisering i psykiatri, PhD, Sykehuset i 
Levanger 

• Utredning og oppfølging av yngre personer med demens og deres familier 
- Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
Anders Bugge, geriater, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 

• En ung pårørendes erfaringer  
Sindre Solberg, pårørende   

• Får barn som pårørende den oppfølgingen de trenger?  
Anne Kristine Bergem, psykiater, Pårørendesenteret  

• Erfaringer fra arbeid med barn og unge som pårørende 
Trond Eirik Bergflødt, rådgiver, spesialsykepleier i geriatri, Kompetansesenteret for demens, 
Bergen kommune 

• Kognitiv stimuleringsterapi (KST) 
Rita Weum, fagkonsulent, Aldring og helse 

• Voksenskolen for personer med demens   
Birgitte Nærdal, demenskoordinator, Utviklingsavdelingen, Grimstad kommune 

• Møteplass for familien  
Anne Marie Hanson, Bærum kommune og Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse  

• Landsdekkende mestringstilbud i Demensplan 2025  
-  Møteplass for mestring, Tid til å være ung, Sommerleir  
Celine Haaland-Johansen, prosjektleder og Rita Weum, fagkonsulent, Aldring og helse 

• Ut på tur – Dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens  
Et tilbud i Lørenskog kommune       

• Aktuelle nettsider 
Vigdis Ween, rådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Celine Haaland- Johansen, 
prosjektleder, Aldring og helse 

• Oppsummering og avslutning  
 

Temaene vil bli formidlet via foredrag og filmklipp 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 digitalt. Deltakerne kan følge med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon 
knyttet til internett og får tilsendt en lenke på e-post for å logge inn. Foredragene vil bli filmet og gjøres 
tilgjengelig til de påmeldte i etterkant.  
Dato: 2. november 2022, 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: 31. oktober 2022 
Påmelding: Bruk lenken her.  
Spørsmål kan rettes til: 
Kirsti Hotvedt: 468 25 065, kirsti.hotvedt@aldringoghelse.no    
Trine Skjellestad: 99019206,  trine.skjellestad@aldringoghelse.no  
Anne Bugge: 33 34 19 55/971 94 166, anne.bugge@aldringoghelse.no 
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