
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

Sted: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter 

 

Start: Tilbudet gis oftest på våren før påske   

Varighet: 5 uker   

Tid:  kl: 18.00 – 21.00  

 

Påmelding: 

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, 7353 Børsa 

Tlf.:  72867330/38/41 

E – post: demensteam@skaun.kommune.no 
                     

Orkdal helsetun, Orkdal 
Tlf: 72471950    

E – post:         bente.drugudal@orkdal.kommune.no 
 

 

Pris:  Kr. 300,- pr. deltager.  

Betales ved oppmøte 1. kveld. 

 

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på 

kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med tilsyn. 

 

Påmelding: 

Hvilken relasjon har du/dere til personen med demens (kryss av) 

Ektefelle □ samboer □ Barn □ Andre □ :…………………………………..    

 

Navn:……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse:………………………………………………………………………………… 
 
Telf.:…………………………  

E-post:…………………………………………………… 

   

  
 

PÅRØRENDESKOLE 
 

Et undervisningstilbud til deg som er 

pårørende til en person med 

demenssykdom. 
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HVORFOR PÅRØRENDESKOLE? 

 
Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med 

demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i 
forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon 
og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. 

 
 

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN 
 

 Å gi pårørende til personer med demens økt 

kunnskap og forståelse for demenssykdommene. 
 

 Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både 
hjemme og på institusjon. 

 

 Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin 
situasjon i forhold til familie og venner. 

 
 Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan 

forholde seg til offentlig hjelpeapparat. 
 
 

Program: 
1800 – 1930  Forelesninger av fagperson/pårørende 

1930 – 2000   Kaffepause 
2000 – 2100  Gruppesamtaler knyttet til dagens tema 
                      og egen situasjon 

 
 

 

 

KURSPROGRAM 
 

 
1. samling 
Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling. 
 
2. samling 
Kommunikasjon med personer med demens 

Ulike faser og situasjoner  
 

3. samling 
Tips i hverdagen – tilrettelegging – Hjelpemidler 
 
Vergeordning - Pasient- og brukerrettigheter 
 

4. samling 
Samvær og samhandling. Sorg og tap. 
 
 
5. samling 
Erfaring med å være pårørende til personer med demens  
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