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Voksne med en sjelden 
nevrodegenerativ sykdom som 
påvirker kognitiv funksjon 
 

 
Mandag 23.mai 2022 

 

Dag dato år 

 

 

08.30 – 09.00 Registrering på Frambu og digital oppkobling  

09.00 – 09.15 Velkommen  

09.15 – 10.00 Demensutvikling 
           ved psykolog PhD Johanne Bjørnstad Tonga 

10.15 – 11.00 Psykisk lidelse og atferd ved demens 
           ved psykolog PhD Johanne Bjørnstad Tonga 

11.15 – 12.00 Sjeldne arvelige sykdommer som gir  
           tidlig demens- medisinske aspekter 
           ved overlege Øivind Kanavin 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Pårørendeperspektivet   
           ved sosionom PhD Una Stenberg  

14.00 – 14.45 Teknologi og hjelpemidler som kan gi trygghet  
           og mestring og stimulere til aktivitet og deltakelse  
           ved Lone Storgaard og Turid Hauge 

15.00 – 15.45          Hvilken hjelp finnes? 
           ved Gro Østmo Granberg 

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning 

 

Vi forbeholder oss retten til endringer  
(10.05.22) 

 

    

 

Program 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forelesere 

 

Johanne Tonga er psykolog, PhD på Frambu. Johanne har tidligere jobbet i 
spesialisthelsetjenesten, i privatpraksis og har tatt en doktorgrad om demens. Hun 
jobber nå på Frambu, bl.a. med veiledningstjenester og forelesninger.  

  

Øivind Kanavin er barnenevrolog og overlege på Frambu. Han har tidligere lang 
erfaring fra habiliteringstjenesten for barn og unge ved Oslo Universitetssykehus.   

 

Una Stenberg er sosionom og forsker på Frambu. Hun har jobbet i mange år som 
sykehussosionom på Oslo universitetssykehus, og er i sin forskning spesielt opptatt av 
helsekompetanse og mestring. Hun er fortsatt tilknyttet OUS i ulike 
forskningsprosjekter og har også en deltidsstilling som seniorforsker ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. 

 

Turid Hauge, er sykepleier og har videreutdanning i demens. Hun jobber ved Senter for 
fagutvikling og forskning/USHT som er en del av Helseetaten i Oslo. Er med i Almateamet. 

Turid skal snakke om: Teknologi og hjelpemidler som kan gi trygghet og mestring-
stimulere til aktivitet og deltakelse.» 

 

Gro Østmo Granberg er utdannet sykepleier med videreutdanning innen 
psykiatri og veiledning. Jobber som veileder på demenslinjen ved 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Har lang og bred erfaring fra arbeid med 
personer med demens både innen første- og spesialisthelsetjenesten. Gro er 
opptatt av å ivareta både bruker- og pårørendeperspektivet i sitt arbeid. 

 
 

Målgruppe 
Vi inviterer til fagkurs for tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med voksne som har en 
sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon. 

Digital deltakelse/Videokonferanse 
Frambu overfører fagkurset digitalt uten kostnader. Påmelding i kurskalender på frambu.no  

Noe du lurer på?  
Ta kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no.  
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