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Demensdagene i Tromsø 2018 

arrangeres i regi av  

Tromsø 

 Demensforening 

Demensdagene i 

Tromsø 

18. – 21. september 

2018 

  

Årets tema er : 

Å leve med       

demenssykdom 

 

 
Temaene vil bli belyst  
ved hjelp av foredrag  
og filmer. 
  
Arrangementene vil i  
hovedsak bli holdt på 
Tromsø bibliotek  
og Verdensteatret.  
 
Informasjonsstand som er 
betjent av helsepersonell  
og andre ressurspersoner  
vil være tilgjengelig flere 
steder i byen. 

 

Arrangementene er GRATIS 

og uten påmelding 

 

Med forbehold om endringer 

Nettsiden vil bli oppdatert 

Følg oss også på Facebook 



INFORMASJONSSTAND 

KULTURPROGRAM  

Lørdag 15. september  

Kl. 11.00 – 15.00   Stortorget, Tromsø 

Tirsdag 18. september  

Kl. 13.00 – 17.00 Tromsø bibliotek og byarkiv og Pyramiden, Tromsdalen 

Onsdag 19. september  
Kl. 13.00 – 17.00 Tromsø bibliotek og byarkiv og Pyramiden, Tromsdalen 

Torsdag 20. september  

Kl. 13.00 – 17.00 Tromsø bibliotek og byarkiv og Pyramiden, Tromsdalen 

Konserter i regi av Den kulturelle spaserstokken  

Pårørende og andre interesserte er hjertelig velkomne til å delta 

 

«Denne stunden!» Danseprosjekt som utøves av dansekunstner, pedagog/
terapeut og koreograf Astrid Groseth. Møtene gjennomføres i mindre grupper. 

«Te for tre» Taffelpikene er en blåsetrio med fløyte, klarinett og fagott. En sprud-
lende konsert som tar publikum med inni musikklivet på starten av 1900-tallet, 
jazzen og swingdansens storhetstid.       

Dette programmet oppdateres i begynnelsen av august 
 

 

ANDRE ARRANGEMENTER UNDER  

DEMENSDAGENE: 
 

Tirsdag 18. september  kl 12.00 

Seniorkino viser filmen STILL ALICE i forbindelse med Demensdagene, Fokus kino 

Vanlig billettpris    
    Torsdag 20. september kl. 11.00 til  kl. 14.00 
Åpen dag om velferdsteknologi for personer med demenssykdom                         

Teknologirommet på Heracleum 

   Tirsdag 18. september 
 

Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2 - Kl. 19.00 til 21.00  

Offisiell åpning av Demensdagene i Tromsø  v/ordfører Kristin Røymo 

Kunstnerisk innslag v/ Anne Nymo Trulsen 

«Å leve med demens» Anne Marie Mork Rokstad  - Kompetansetjeneste Aldring og helse 

«Pasientens perspektiv» psykologspesialist Fredrik Pedersen UNN Alderspsykiatrisk 

«Forglem meg ei» sykepleier og journalist Elin Marie Fredriksen  

    Onsdag 19. september  

 
Tromsø Bibliotek og byarkiv, plan 2  - Kl. 19.00 til 21.30 

Kunstnerisk innslag v/ Karoline Amb 

«Språket i kroppen» Astrid Groseth, dansekunstner pedagog/terapeut og koreograf 

«Musikken og minnet» Solgunn E. Knardal, musikkterapeut  NKS Olaviken Alderspsykiatriske  

sykehus, Askøy 

Verdensteatret Kl. 21.00 

Film på Verdensteatret i samarbeid med Tromsø Filmklubb 

«Mennesker bliver spist» - dansk film fra 2015  

 

 

Den internasjonale Alzheimerdagen fredag 21. september  

Tromsø Bibliotek og byarkiv, Undervisningsrommet Kl. 11 – 14         

Informasjon og møteplass m/ kafébord med presentasjon av:  

Demensvennlig samfunn, Likemannsarbeid  og Pårørendeskolen     
ved Tromsø Demensforening og Demenskoordinator i Tromsø 
   

Arrangementene er GRATIS og uten påmelding                

FAGPROGRAM   


