Mer

Demenssykdom er vanskelig å snakke om. Det er i dag om
lag 70 000 personer i Norge som har en demens-sykdom.

informasjon

www.demensdagene.no

Nærmere 10 000 personer får sykdommen hvert år. Undersøkelser viser at bare halvparten er utredet og diagnostisert.
Det betyr at svært mange ikke har fått informasjon om sykdommen og fått veiledning om muligheter for å søke hjelpe.
Tidlig diagnose gir bedre mulighet til å tilrettelegge livet best
mulig med en demenssykdom. Sykdommen fører til varig
svikt, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert
orienteringsevne, problemer med dagligdagse gjøremål og
personlighetsendringer. Utvikling av symptomer er ofte snikende. Ti til tolv års sykdomsforløp er vanlig. Demenssyk-

Demensdagene er et samarbeid mellom

dom rammer ikke bare den som blir syk, men også familie
og venner.

Demensfyrtårn
Kroken sykehjem, Utviklingssenteret for sykehjem i Troms,
er et av seks Demensfyrtårn i Norge.
Demensfyrtårnene har et særlig ansvar i forhold til den 10årige handlingsplanen for en styrket demensomsorg.
Demensdagene 2012 er et av tiltakene i regi av
Demensfyrtårnet i Tromsø. Målgruppen er innbyggere i
Tromsø kommune og hensikten er å spre informasjon og
kunnskap om sykdommen, samt hvilke tilbud som finnes
både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Fokusområde i 2012 er; «Å være pårørende - i ulike sykdomsfaser»

Tromsø
Demensforening

PROGRAM
TROMSØ BIBLIOTEK
Informasjonsstand på biblioteket
vil være betjent hver dag mellom
kl. 1200– 1700.
Dette er en unik mulighet til å møte
helsepersonell og pårørende / ressurspersoner
som kan gi veiledning og råd med tanke på demenssykdommer, og hvilke tilbud som finnes for
personer med demenssykdom og deres pårørende
både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg er det daglig ”Kvikk-informasjon”
mellom kl. 1400—1430:

Arrangementene er GRATIS

VERDENSTEATRET
Tirsdag 18. september
kl. 1800 Offisiell åpning på Verdensteateret
med bl.a Marit Gausel Blom fra Helsedirektoratet og
Ordfører i Tromsø. Kunstnerisk innslag
kl. 2000 Film: ”Mamma Go-Go” Islands film fra 2012. Regissørens hyllest til sin mor som han ”mistet til Alzheimer”
Filmen varer 1 time 27 min

Onsdag 19. september
kl. 1800 Film. ”Wrinkles” Spansk animasjonsfilm fra 2011.
En humoristisk historie om vennskap mellom to menn på et
aldershjem, der den ene har Alzheimer.
Filmen er tekstet på engelsk og varer 89 min

Tirsdag 18. september kl. 1400—1430 Åpning
av stand på Tromsø bibliotek

kl. 1930–2100 Samtale med pårørende til mennesker med
demenssykdommer i Tromsø

Onsdag 19. september kl. 1400—1430
Presentasjon av ”Pårørendeskolen” i Tromsø

Torsdag 20. september

Torsdag 20. september kl. 1400—1430
Tema ”Samisk og demenssyk”
Fredag 21. september kl. 1400-1430
Presentasjon av ”Nasjonalforeningen Tromsø
demensforening”

kl. 1900 –2030 Foredrag og samtale med tema:
”Selvforståelse og sykdomsopplevelse hos yngre med demens” spes. i klinisk psykologi Kjersti Wogn-Henriksen
kl. 2030 Film: ”Ung Anhörig” En kortfilm om å være pårørende til en Alzheimersyk mamma eller pappa. Og novellefilmen ”Pyramiden” som forteller historien om en sønn og
en familie som opplever at mor får demenssykdom.
Filmene varer totalt ca 1 time

Fredag 21. september
kl. 1900–2030 Kulturaften: ”Demenssykdom sett gjennom
poesi, litteratur og toner”
kl. 2030 Film: ”Alzheimers vals” Svensk dokumentar fra
2010. Med humor og smerte forteller jazzmusikeren Bo
Lycke om hvordan det er å leve med sykdommen
Filmen varer 59 min

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN og TROMSØ MUSEUM
- Universitetsmuseet
Gjennom Den kulturelle spaserstokken vil alle sykehjemmene få besøk av musikk– og teaterpedagog
Marit Thrana. Hun vil ha sangstund med beboerne
og oppmuntre til bruk av sang ute i avdelingene.
Mandag 17. september: Sør-Tromsøya sykehjem
Tirsdag 18. september: Kvaløysletta sykehjem
Onsdag 19. september: Omsorgstj. Jadeveien
Torsdag 20. september : Kroken sykehjem
Fredag 21. september : Mortensnes sykehjem
Se oppslag på sykehjemmene for nærmere info
Onsdag 19. september kl. 1200
”Rotunden” Tromsø museum—musikk / bevertning
Tilbud til brukere på sykehjem og dagsenter

”Minnedrypp”: Kjente og ukjente bildemotiv
fra gamle Tromsø kan vises på sykehjemmene.
Dette vil garantert vekke minner og fortellerlyst
hos alle, både beboere og pårørende. For å melde interesse for tilbudet ta kontakt med
Christine på telefon 776 45849 eller på e-post
christine.h.ellefsen@uit.no
Pårørende / andre interesserte er hjertelig
velkomne til å delta!

www.demensdagene.no
Følg oss på Facebook: Demensdagene i Tromsø

Vi tar forbehold om
endringer i programmet !

