
 

 

 

 

 

Pårørendeskole 

- et tilbud for deg som er pårørende til en person med 
demenssykdom. 

 

 
 

 

 

 

 



I samarbeid med dagsenteret og Skedsmo- og Rælingen 

demensforening inviterer demensteamet i Rælingen kommune til 

pårørendeskole til deg som har et familiemedlem eller nær venn med 

demenssykdom. Du treffer andre pårørende som er i samme situasjon 

og fagpersoner med kompetanse på området. Pårørendeskolen starter 

høsten 2018 og avsluttes vinter 2019. Det legges til rette for 

gruppesamtaler siste del av hver samling. Her kan man utveksle 

erfaringer knyttet til kurskveldens tema. Representanter fra 

demensteamet og dagsenteret vil også være tilstede. Det er frivillig å 

delta på gruppesamtalene. 

 

Onsdag 7.november, 18.00-20.15 

• Velkommen til Pårørendeskole og presentasjon av demensteam, 
leder for dagsenter og demensforeningen. 

• «Demens og utfordrende adferd» - Bjørn Lichtwarck, lege og 
forsker ved Sykehuset Innlandet tar for seg demenssykdom og 
utfordrende adferd. Bjørn har jobbet som fastlege og lege i 
demensteam før sin nåværende jobb som forsker og lege ved 
Sykehuset Innlandet. 

 

Onsdag 21.november, 18.00-20.15 

«Å leve med en person med demenssykdom – kommunikasjon og 

samhandling for deg som pårørende». Demensteamet forteller om 

hvordan man kan, gjennom kommunikasjon og samhandling, oppleve 

økt mestring av de krevende dagene i det å være pårørende til en 

person med demenssykdom.  

 

Onsdag 5.desember, 18.00-20.15  

«Demens i familien» - hvordan er det å leve sammen med en person 

som har demenssykdom og hvordan ivaretar man familielivet og seg 

selv. Kjellaug og Andreas forteller om sine opplevelser og erfaringer som 

pårørende. 

 

 

 



Onsdag 9.januar, 18.00-20.15 

«Vergemål og lovverk knyttet til demenssykdom» - Kjersti Tiller, 

hukommelseskoordinator i Lørenskog, tar oss gjennom disse temaene. 

Kjersti har god kjennskap til bruk av bl.a framtidsfullmakt og har råd og 

tips rundt dette.  

 

Onsdag 23.januar, 18.00-20.15 

«Demens og fysisk aktivitet» - Tessa Godager Bremerthun er 

fysioterapeut i innsatsteamet i Rælingen kommune og hun har erfaring 

og innsikt i demenssykdom og hvordan vi kan bidra til den kanskje 

viktigste medisin; fysisk aktivitet. 

 

Onsdag 6. februar – 18.00-20.15  

«Tekniske hjelpemidler ved demenssykdom» -  Marianne Sæterhaug 

er overordnet ansvarlig for strategi og utvikling av tjenestene ved bruk av 

velferdsteknologi i Rælingen kommune. Marianne deler av sin kunnskap 

og erfaring med velferdsteknologi 

 

Onsdag 27.februar – 18.00-20.15  

«Diagnose – hva nå?» - Rælingen kommunes dagsenteraktiviteter og 

demensteamets oppfølging av personer med demens og deres 

pårørende presenteres. 

 

Vi tilbyr tilsyn av din person med demenssykdom mens kurset avholdes. 

Vi avtaler individuelt. Gi beskjed om dette når du/dere melder dere på til 

pårørendeskolen.  

Kurset vil bli avholdt på Løvenstadtoppen i 5 etasje, brunt bygg i 

tilknytning til sykehjemmet, Løvenstadvegen 16. Parkering i p-huset eller 

på p-plassen utenfor huset. 

 

Pårørendeskolen er gratis og det er enkel bevertning hver gang.  

 



Vi ønsker å vite hvor mange som kommer. Send påmelding til 

demensteam@ralingen.kommune.no eller ring/sms til fagleder 

demensteam på telefon 902 61 698 innen 26.oktober 2018 

 

Velkommen til pårørendeskole! 

 

Kontaktinformasjon: 

Fagleder demensteam: mobil 902 61 698 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

Telefon 64 80 20 96 

Åpent: 0800—1500 

 

  

Besøksadresse: 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

Øvre Rælingsvei 176 

2008 Fjerdingby 

Telefon: 64 80 20 96 
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RÆLINGEN KOMMUNE 

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 
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