
  

 

 

 

Hva er pårørendeskole? 

 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom 
faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen 
kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon 
og fagpersoner med kompetanse på området.  

 

Hva inneholder kurset? 

 

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer: 
Demenssykdom, Endring av adferd, Kommunikasjon, Vergemål, Pårørendes opplevelser og egenomsorg, Praktiske 
råd i hverdagen, Velferdsteknologi og Kommunale tjenester. 
 
Det tilrettelegges for gruppesamtaler siste del av hver samling hvor deltagerne på kurset, i en uformell setting, kan 
utveksle egne erfaringer gjerne knyttet til kurskveldens tema. Representanter fra demensteamet vil også være tilstede 
på gruppesamtalene. Det er frivillig å delta på gruppesamtalene. 
 

Praktiske opplysninger 
 
Demensteamet i Nes kommune står for koordinering og gjennomføring av pårørendeskolen. 
 
Sted: Åsestua, Leirvegen 4C, 2150 ÅRNES 
 
Struktur for kurssamlingene: 
Kl 18-19:30  Forelesning kveldens tema 
Kl 19:30-20:30  Kaffepause og gruppesamtaler omkring tema/egne erfaringer 
  
Alle kurssamlingene gjennomføres på tirsdager følgende datoer:  
10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11 og 14.11. 
 
Trenger du/dere avlastning for den du er pårørende for de oppsatte kurskveldene eller utfordring med transport til/fra – 
gi beskjed til demensteamet om dette ved påmelding.  
Vi kan forsøke hjelpe til å finne en løsning slik at du/dere får kommet dere på pårørendeskolen! 
 
 
Kursavgift: 300,- kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)  
 
For mer informasjon eller spørsmål, gjerne ta kontakt med oss i demensteamet på telefon 63911353 / 47877572. 
 

Påmelding innen 2. oktober 2017 til:   DEMENSTEAMET - NES KOMMUNE 
Leirvegen 4C, 2150 Årnes 
Telefon 63911353 / 47877572 
E-post: demensteamet@nes-ak.kommune.no 
 

PÅRØRENDESKOLE I NES 
KURS FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER  
MED DEMENS 

HØSTEN 2017  
 

Pårørendeskoler er en del av pårørendesatsingen i Demensplan 2020. Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedir. 


