
Invitasjon 
NKS Kløveråsen har gleden av å invitere til samling 
for ledere av hukommelsesteam i Nordland. Dette er 
ellevte gang vi arrangerer samling spesielt for ledere/
kontaktpersoner.  

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

Hver enkelt kommune må dekke utgifter i forbindelse 
med reise og opphold.  
Det er satt av rom på Quality hotel Ramsalt om 
ønskelig 
25.-26.09. kr. 1090.- enkeltrom m/frokost kr.  
1290.- dobbeltrom/frokost. 
26.-27.09. kr. 1290.- enkeltrom m/frokost kr.  
1490.- dobbeltrom/frokost. 
Siste frist dato: 17.09. 
Gruppe reservasjonsnummer: 1156GR003549. 
Ved bestilling av overnatting, oppgi gruppe 
reservasjonsnummer. Dere kan bestille overnatting 

ved å sende melding til q.ramsalt@chloice.no eller via 
telefon 759 90 550. 
 
Påmelding til selve samlingen gjøres elektronisk 
via vår hjemmeside: www.kloverasen.no  

Frist for påmelding er 17. september.  
På grunn av begrenset plass i lokalet gjelder «først til 
mølla-prinsippet». 

Selve samlingen har ingen egenandel. Kløveråsen 
dekker lunsj begge dager. 

Når: 26. - 27. september 2022 

Hvor: Kløversenteret 
Junkerveien 67, Bodø 

Tid: Mandag 11.00 - 16.15 
Tirsdag 09.00 - 14.30 

Annet: Ved spørsmål ta kontakt med oss 
på telefon 75 55 16 10 eller på 
mail: post@kloverasen.no

Vi skal gjøre hverdagen bedre

S

Hukommelsesteam 
ledersamling 2022 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre

Med forbehold om endringer i programmet!

Kløveråsen forholder seg til de gjeldende smittevern regler. Vi iverksetter tiltak i henhold til dette.   

Kl. Program mandag 26.september

11:00-11:15 Velkommen og kort presentasjon v/ Kløveråsen

11:15-12:15 Informasjon om demensomsorgen i Nordland, 
v/ Julie Tangen, Seniorrådgiver Statsforvalteren i Nordland

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Covid-19 og eldre v/ Signe Tretteteig, Spesialrådgiver Aldring og helse

14:00-14:15 Pause

14:15-15:00 Runde rundt bordet, hvordan går det i de ulike team, er det noen 
problemstillinger som er ønskelig for lederne å ta opp?

15:00-15:15 Pause

15:15-16:15 Runde rundt bordet, erfaringsutveksling fortsettelse

Kl. Program tirsdag 27. september

09:00-09:15 Velkommen til dag 2 v/ Kløveråsen

09:15-10:15 Delirium v/ Klaus Amundsen og Veronica Winnem, Kløveråsen

10:15-10:30 Pause

10:30-12:00 Råd og tips i forbindelse med samarbeid mellom tjenestene, legeperspektiv 
v/ Jørgen Pedersen, Kommuneoverlege Leirfjord

12:00-12:45 Lunsj

12:45-14:15 Runde rundt bordet

14:15-14:30 Felles avslutning/oppsummering
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