VELKOMMEN TIL GRATIS SEMINAR
Tema
Yngre personer med demens
- Sammen om tilbud til familier med barn og unge

OSLO 27. SEPTEMBER 2018
STED: KS Agenda møtesenter
Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Mer om beliggenhet her
Deltakerne må selv dekke hotell- og reiseutgifter og eventuelt bestille rom

Seminaret administreres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet
og er et av tiltakene i pårørendesatsingen i Demensplan 2020

OM SEMINARET
• Målgruppen for seminaret er ansatte i kommunens helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, helsesøstre og ansatte i
skoler og barnehager.
• Målet med seminaret er å gi informasjon om hvilke behov pårørende til
yngre personer med demens har for informasjon og støtte, samt å gi
eksempler på og inspirasjon til å etablere tilbud.
• Deltakerne vil få mulighet til å drøfte utfordringer knyttet til temaet.
______________________________________________________________

PROGRAM
kl. 09.30-15.30 (Registrering fra kl. 09.00)
✓ Velkommen
✓ Pårørendesatsing i Demensplan 2020
✓ Hvorfor og hvordan ivareta barn og ungdom som opplever alvorlig
sykdom i familien – lovpålagte rettigheter
✓ Hvorfor er pårørende til yngre personer med demens en spesiell gruppe?
✓ Pårørendes erfaringer
✓ Viktigheten av informasjon og støtte
✓ Hvordan kan vi samarbeide til det beste for personer med demens og
deres pårørende?
✓ Erfaringer fra kommunale, regionale og nasjonale tilbud
Med forbehold om endring i programmet

Innlegg ved fag- og ressurspersoner i helse- og omsorgstjenester og skoleverk, pårørendepresentanter m.fl.

Spørsmål vedrørende seminaret kan rettes til:
Prosjektkonsulent Anne Bugge: Telefon 33 34 19 55/33 34 19 50
E-post: anne.bugge@aldringoghelse.no
Prosjektleder Inger Molvik: Telefon 97701058
E-post: inger.molvik@aldringoghelse.no

PÅMELDINGSSLIPP
GRATIS SEMINAR

Yngre personer med demens
- Støtte og tilbud til familier med barn og ungdom
Skriftlig påmelding til:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Postboks 2136, 3103 Tønsberg
E-post: anne.bugge@aldringoghelse.no
Faks: 33 33 21 53
BINDENDE PÅMELDINGSFRIST: 20.

August 2018

VI MELDER PÅ FØLGENDE DELTAKERE:
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)
Kommune/spesialisthelsetjeneste/frivilligorganisasjon:
_____________________________________________
Kontaktperson:
_____________________________________________
E-post: _______________________________________
Navn

Stilling /frivillig

Arbeidssted

Ønsker diettlunsj?
(Skriv allergi)

