
Samling for ledere av hukommelsesteam 
09. - 10. april 2019

Invitasjon 
NKS Kløveråsen as har gleden av å invitere til 
samling for ledere av hukommelsesteam i 
Nordland.  

Hensikten med samlingen er å knytte 
kontakter og legge til rette for 
erfaringsutveksling, samt gi faglig påfyll. 

Samlingen har ingen egenandel. Kløveråsen 
dekker lunsj begge dager og middag på 
første dag. Hver kommune dekker utgifter i 
forbindelse med reise og opphold.  

Det er reservert hotellrom på Thon Hotel Nordlys 
frem til 22.03.19. Enkeltrom koster 1282,- /natt 
dobbeltrom 1482,- /natt 
Bestilling av hotell gjøres ved å kontakte hotellet, 
enten via telefon 75 53 19 00,   
eller mail: nordlys.booking@thonhotels.no  
Bruk ref. kode: 27779087 
Overnattingen betales direkte til hotellet, eller 
faktura etter avtale med hotellet. 

Påmelding til samlingen gjøres elektronisk via 
vår hjemmeside: www.kloverasen.no 

Frist for påmelding er 09.03.19. På grunn av 
begrenset plass i lokalet gjelder «først til mølla-
prinsippet». 

Når: 09. - 10. april 2019 

Sted: Kløversenteret 
Junkerveien 67, Bodø 

Tid: tirsdag 11.00 - 16.00 
onsdag 09.00 - 14.30 

Annet: Lurer du på noe er det bare å 
ta kontakt med Kløveråsen på 
telefon 75 55 16 10 eller på 
mail: post@kloverasen.no

NKS Kløveråsen as    Vi skal gjøre hverdagen bedre
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Tirsdag 9. april

11:00 - 11:15 Velkommen og kort presentasjon

11:15 - 12:15 Demensomsorgen i Nordland v / Julie Tangen fra Helseavdelingen hos Fylkesmannen

12:15 - 13:00 Lunsj

13:00 - 14:00 Erfaringer fra Bodø kommune, tidlig systematisk oppfølging av personer med demens v/ 
leder Julie Evjen

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 16:00 Palliasjon og demens v/ Klaus

19:30 Felles middag på Great Gandhi

Onsdag 10. april

Velkommen til dag 2

09:00 - 11:00 Runde rundt bordet, hvordan går det i de ulike team, er det noen problemstillinger som er 
ønskelig for lederne å ta opp?

11:00 - 11:10 Pause

11:10 - 12:15 Samtykkekompetanse v/ Hilde og Susanne

12:15 - 13:00 Lunsj

13:00 - 14:15 Diskusjon i grupper

14:00 - 14:30 Felles avslutning/oppsummering

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.  
Velkommen til samling!

  NKS Kløveråsen as   Vi skal gjøre hverdagen bedre

Med forbehold om endringer i programmet.


