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Demensdagene i Tromsø 2016 

arrangeres i regi av  

Tromsø 

 Demensforening 

Demensdagene i 

Tromsø 

19. –21. september 

2016 

  

Årets tema er : 

 Demensvennlig 

samfunn.  

 Ungdom og unge 

pårørende  

 

 

 

Temaene vil bli belyst  
ved hjelp av foredrag og 
filmer.  

  
Arrangementene vil i hoved-

sak bli holdt på Tromsø  
bibliotek og Verdensteatret.  
 

Informasjonsstand som er 
betjent av helsepersonell og 

andre ressurspersoner vil 
være tilgjengelig flere ste-
der i byen. 

 

Arrangementene er GRATIS 

og uten påmelding 

 

 



INFORMASJONSSTAND 

KULTURPROGRAM 

Lørdag 17. september  

Kl. 11.00 – 15.00   Stortorget, Tromsø 

Mandag 19. september  

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

Kl. 14.00 – 17.00        Nerstranda, Tromsø  

Tirsdag 20. september  
Kl. 13.00 – 17.00 Tromsø bibliotek og byarkiv og Pyramiden, Tromsdalen 

Kl. 14.00 – 17.00        Nerstranda, Tromsø  

Onsdag 21. september  

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

Konserter med Harald Bakkeby Moe og Tore Nergård 

Mandag 19.september:  Sør-Tromsøya sykehjem 
Tirsdag 20.september:  Kvaløysletta sykehjem 
Onsdag 21.september:  Mortensnes sykehjem 
Torsdag 22.september:  Kroken sykehjem 
Fredag 23.september:  Omsorgstjenesten Jadeveien 

Det legges opp til besøk med allsang  i hver avdeling. Se oppslag på sykehjemmene 
for nærmere informasjon om tidspunkt mm. Pårørende og andre interesserte er 
hjertelig velkomne til å delta  

Onsdag 21. september kl 12.00  

Rotunden kafé, Tromsø Museum —Universitetsmuseet   

Kafékonsert med toradermusikk av spellemann og  

gledesspreder Vegard Storbråten Øye 

Det blir reel og reinlender , bygdedans og brudemarsjer. Det hele  knyttes  sammen 
med små historier og anekdoter. 

Konsertene arrangeres i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken  

Onsdag 21. september kl 16.30  

Litterær kosestund med høytlesning 

Tromsøysund (Mortensnes sykehjem, avd Tromsøysund)  

v/ Ragnhild Bekkelund   

FAGPROGRAM 
Mandag 19. september Verdensteatret 

Kl. 18.00  «Nøgle Hus Spejl» dansk film fra 2015 (ca 1,5 t ) 

            Etter et langt ekteskap må Lily og Max flytte på sykehjem fordi Max rammes  

              av hjerneslag. Lily passer sin mann som alltid. Så flytter en livsglad herre inn  

              på naborommet og Lily faller pladask for hans sjarm. Personalet og Lilys  

familie misliker hennes forelskelse, og det provoserer Lily til endelig å ta  

kontroll over sitt eget liv.  

    

Tirsdag 20. september  Tromsø bibliotek og byarkiv  

Kl. 11.00  Presentasjon av undervisningsopplegget «Demensvennlig samfunn»  

  og Programmet er utarbeidet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og skal  

Kl.12.30  bidra til at mennesker med demenssykdom  kan oppleve å være inkludert  

 og involvert i lokalsamfunnet. (ca. 1 t) 

Kl. 18.30 Offisiell åpning  

(ca 2 t) Kunstnerisk innslag ved Anne Nymo Trulsen. 

  Ordfører i Tromsø  

  Leder for helse og velferdskomitéen Gunnhild G. Johansen  

  «Likepersonarbeid» - en likeperson er pårørende som har erfaring med  

  demenssykdom. Ordningen presenteres av Henny Reiertsen og  

                          Vebjørg Leland, Nasjonalforeningen, Tromsø demensforening.  

  «Hva er et demensvennlig samfunn?» ved generalsekretær  

  Lisbeth Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen.  

  

Onsdag 21. september  Tromsø bibliotek og byarkiv 

Kl. 18.30 Kunstnerisk innslag Robaat, med Kine Kjær og Hogne Rundberg 

(ca 2 t) «Hvem ser meg?» Kortfilm om barn og unge som har en forelder med  

                           demenssykdom. 

  «Den nye pappa» foredrag ved sykepleierstudent Celine  

                          Haaland- Johansen. Hun vokste opp med en far som hadde demenssykdom 

  «Skriveverksted for unge og eldre sammen» ved Cecilie Olsen og  

  Britt Hermansen fra Mortensnes omsorgssenter i Tromsø.    

Kl. 21.00 Verdensteatret i samarbeide med Tromsø Filmklubb   

 «En håndfull tid» . Norsk-svensk dramafilm fra 1989 (ca 1,5 t)  

 En poetisk og intens spillefilm om en eldre manns reise i egen fortid. Om kjær-

lighet og svik skildret i et bevisst filmspråk. 

Arrangementene er GRATIS og uten pa melding                


