
Tirsdag 19. september 2017 
Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2 

Kl. 19.00  Offisiell åpning av Demensdagene i Tromsø v/ Ordfører i Tromsø  

Kunstnerisk innslag v/ Anne Nymo Trulsen  

 Å være pårørende v/ Heidi Øines Martinussen  

Hvordan er det å få demensdiagnose v/ Knut Eirik Olsen  

Ung med demensdiagnose, fagforedrag v/ Per Kristian Haugen, Seniorforsker 

ved Aldring og helse, nasjonalt kompetansesenter 

«Husker du meg?» En dokumentarfilm om yngre personer med demens. Hva 

skjer med relasjonene mennesker imellom, når minnene forsvinner? 

Introduksjon av regissør Ragnhild Nøst Bergem. Filmen varer i 34 min. 

    

Onsdag 20. september 2017  
Tromsø Bibliotek og byarkiv, Undervisningsrommet 

kl. 11 – 14 Presentasjon av: 

Demensvennlig samfunn 

Likemannsarbeid  

 Pårørendeskole  

v/ Tromsø demensforening /Demenskoordinator i Tromsø 

Informasjon og møteplass m/ kafébord 

 

Tromsø Bibliotek og byarkiv, plan 2 

Kl. 19.00  Kunstnerisk innslag v/ Ole Remi Hausner 

Livet med en demensdiagnose – Anniken Annexstad i samtale med Liv Kirsti 

Jørgensen, vernepleier på Senter for Yngre med demens, Tromsø kommune 

Hvorfor det er viktig å få en diagnose – uansett alder v/ Ieva Martinaityte, 

lege i spesialisering i geriatri, UNN 

     
Kl. 21.00  Film på Verdensteatret i samarbeid med filmklubben 

“I’ll be me” En dokumentar om musikeren Glenn Campbell. Filmen beskriver 

karrieren hans, Alzheimer diagnosen i 2011 og den siste turneen i 2014. 

Filmen varer 116 min. 

 

Torsdag 21. september 2017 
Verdensteatret 

Kl. 11.30  Kunstnerisk innslag v/ Ole Remi Hausner 

Appell på den internasjonale Alzheimerdagen  
v/ Toril Agnete Larsen, førstelektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT 
«Å snakke på vegne av de som har demenssykdom» - om samarbeid mellom 
pårørende og helsepersonell i hjemmetjenestene v/ Lill Sverresdatter Larsen, 
forsker ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT  
Musikkbasert miljøbehandling v/ Hanne S. Berg, lege og underviser i 
opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling 

Kl. 14.00  «Til månen med bestefar» En sjarmerende og reflektert dokumentarfilm av 

David Alræk som utforsker hvordan valgene vi tar gjør oss til den vi er, og 

hvordan noe helt nytt kan oppstå når noe vi tar for gitt forsvinner 

Filmen varer i 45 min.               

 



MED FORBEHOLD OM ENDRING I PROGRAMMET                          


