
DEMENSOMSORG  
I TROMSØ I ET  

FREMTIDSPERSPEKTIV

Hensikten med Demensdagene er å bidra til åpenhet, spredning  
av kunnskap om demens og tilbud som finnes i  

kommune/spesialisthelsetjeneste.  
Personer med demenssykdom, deres nærstående, fagfolk  

og alle andre interesserte ønskes velkommen. 

Demensdagene er tilrettelagt i samråd med  
smittevernmyndigheter i Tromsø kommune  

og gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer 
anbefalt av FHI.

21.-23.09.2021

Årets tema:

Har du spørsmål om Demensdagene kontakt 
 may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no  

tlf. 90732983

Demensdagene i Tromsø 2021 arrangeres i regi av:  

i samarbeid med:  

www.demensdagene.no

Les mer om Demensdagene på  
www.demensdagene.no

Programmet 21.9. blir direktesendt  
slik at du kan følge det på nett.



PROGRAM
Tirsdag 21. september

Tromsø bibliotek og byarkiv
Kl. 19:00-21:00 

Arrangementet kan også følges på nett - se demensdagene.no.

Offisiell åpning av Demensdagene i Tromsø 
v/ Magne Nicolaisen - avdelingsdirektør helse og omsorg
 

Kunstnerisk innslag  
v/ Anne Nymo Trulsen
 

Innledning til paneldebatt: Demens i Tromsø – før, nå og i fremtiden  
v/ Bente Johnsen, lege i spesialisering geriatri / PHD stipendiat 
 

Paneldebatt med tema Demensomsorg i Tromsø i et fremtidsperspektiv 
Politikere, fagpersoner, frivillige og ledelse i Tromsø kommune deltar

Onsdag 22. september
Verdensteatret i samarbeid med Tromsø filmklubb  

Kl. 21:00 

Falling (2020)
 
Den Oscar-nominerte skuespilleren Viggo Mortensen debuterer som regissør 
med Falling, et drama som skildrer et sårt og turbulent forhold mellom far og sønn 
gjennom flere tiår. For Mortensen er filmen en gjenfortelling av hans families op-
plevelser med demens og hans erfaring som forsørger. Mortensen har uttalt at det 
har vært demens på begge sider av familien hans.

Påmelding  https://tromsofilmklubb.hoopla.no/sales/falling

Torsdag 23. september
Tromsø bibliotek og byarkiv  

Kl. 11:00-12:30
Heracleum kafe  
kl. 17:00 – 18:30

Presentasjon av responssenteret v/ Camilla Johansen, avdelingsleder/prosjek-
tleder, Responssenteret
Presentasjon av dagens tilbud til personer med demens og deres pårørende 
v/ Hilde F. Eilertsen, demenskoordinator, Tromsø kommune
Informasjon om Pårørendeskole, Tromsø demensforening,  
Aktivitetsvenn, Likeperson  
V/ Heidi Øines Martinussen, Tromsø demensforening 
God bok - info om nye bøker og filmer om demens  
v/ Inger Seim, avdelingsleder Tromsdalen bibliotek, Tromsø Bibliotek og byarkiv

TEKNOLOGI
Heracleum bo og servicesenter, «Visningsrom for smarte ting» i 1. etasje

21. - 24.9 - Mandag- onsdag kl. 09:00- 15:00. Torsdag kl. 09:00-19:00 

Velferdsteknologi for personer med demenssykdom  
v/ kompetanseteamet velferdsteknologi 

https://www.facebook.com/smartetingtromso/ 

KULTUR
Forestillinger i regi av Den kulturelle spaserstokken  
21. september på samtlige sykehjem, omsorgssenter og dagsenter i Tromsø. 

Ulike artister deltar

BOK OG FILMUTSTILLING
på plan 1 (2. etg.) på Tromsø bibliotek   3. – 30. september 

For ytterligere informasjon, se demensdagene.no


