
Ressurser til bruk i arbeidet 
Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper                                                           
Lenker til nyttige ressurser: 
 

Tilskuddsordningen 
Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for 
pårørende til personer med demens. På denne siden finner du kriterier, 
søknadsskjemaer m.m. 
 
www.aldringoghelse.no/demens/parorende/ressurser/tilskuddsordningen/   

 

http://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/ressurser/tilskuddsordningen/


E-læringskurs: Etablering og drift av pårørendeskole 
Kurset bygger på innholdet i håndboken Etablering og drift av pårørendeskole - 
Kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med demens. Kurset består 
av ti leksjoner, som samlet skal gi en innføring i hvordan arbeidet med pårørendeskole 
kan planlegges og gjennomføres. Gjennom tekster, video-innlegg, gode råd, nyttige 
maler og ressurser skal kurset være til hjelp i arbeidet. 
 
https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php   

 

https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php


E-læringskurs: Etablering og drift av samtalegruppe for 
pårørende til personer med demens 
Samtalegrupper kan bidra til å gi økt mestring i hverdagen ved at deltakerne får 
kunnskap og muligheter til å oppleve fellesskap og støtte. Betydningen av informasjon 
og støtte til pårørende er stor. I dette kurset får du en innføring i hvordan 
samtalegruppe for pårørende til personer med demens kan etableres og 
gjennomføres. Kurset består av 12 leksjoner. Gjennom tekster, filminnslag, 
refleksjonsoppgaver, nyttige maler og ressurser skal kurset være til hjelp i arbeidet. 
 
https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php  

 

https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php


Håndbok om etablering og drift av pårørendeskole 
-Kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med 
demens 
Innholdet i håndboka bygger på erfaringer fra pårørendeskoler i hele landet og skal 
bidra til at det blir enklere å starte opp. Den inneholder tips med hensyn til forankring, 
faglig innhold og praktisk gjennomføring av tilbudet. 
 
www.aldringoghelse.no/ah-
archive/documents/DP2020_Etablering_Pårørendeskole_Håndbok_2019_WEB_NY.pdf  

 

http://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/DP2020_Etablering_Pårørendeskole_Håndbok_2019_WEB_NY.pdf
http://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/DP2020_Etablering_Pårørendeskole_Håndbok_2019_WEB_NY.pdf


Hjelp til pårørende 
Når en av dine nærmeste får en demens, vil livet endre seg. I alle kommuner finnes det 
fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende. På denne 
siden vil du finne informasjon som kan være til støtte i hverdagen. Fagfolk vil finne 
verktøy til bruk i pårørendearbeidet. 
 
www.aldringoghelse.no/demens/parorende/  

 

 

http://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/

