GRANE DEMENSTEAM

HATTFJELLDAL & GRANE DEMENSFORENING

INVITASJON TIL OPPLÆRING I HVORDAN YTE GOD SERVICE TIL
PERSONER MED DEMENS
Vi inviterer deg og dine ansatte til et temamøte om hvordan yte god service til personer med demens.
Sted: Kantina på kommunehuset
Tid: Det er satt opp to ulike kurskvelder dere kan velge mellom:
16.01.2018 eller 24.01.2018
Klokkeslett: 18:00
Møtet varer ca. 1- 1,5 timer.
Grane kommune og nasjonalforeningen for folkehelse har inngått en samarbeidsavtale om å arbeide
for et mer demensvennlig samfunn. Formålet med avtalen er å legge til rette for at Grane kommune
skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at personer med demens kan møte forståelse, respekt og
støtte.
Demensvennlig samfunn er en kampanje som har som mål å bidra til at mennesker med demens
opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. I jobben dere har er det stor sannsynlighet for at
dere vil møte personer med demens. Dette kurset vil gi en kort innføring i hva demens er, og hvordan
dere kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av deres tilbud/tjenester.
Kurset består av en Power point – presentasjon, filmer og brosjyrer. Undervisningen tar for seg
hvordan man gir god service til personer med demens. De som deltar på kurset får en logo, sammen
med kommunens logo som et klistremerke de kan ha i butikkvinduet, eller ved kassen, om de ønsker
det. Dette signaliserer at de er med og bidrar.
Vi ber om tilbakemelding innen 10 januar om når og hvor mange som møter til temamøte.
Påmelding til Grane demensteam
Tlf: 47673170
Epost: grane.demensteam@grane.kommune.no
Enkel servering
Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppa, demensvennlig samfunn
Rune Stabbforsmo, fung. Helse og omsorgssjef. Gunnar Mikalsen, Komite for helse og omsorg.
Aina Fiplingdal, Koordinator Grane demensteam . Åse Annie Arntsberg, Grane demensteam. Bjørg
Hagen, Grane demensteam. Hilde Paulsen, demensforeningen.

