DEMENSDAGER 2017
18. - 21. september

DEMENSDAGER 2017
Program, torsdag 21. september

Mandag 18. september

Storsalen, Tysværtunet, Aksdal

Kl. 7.45 - 9.15 Tysvær som demensvennlig kommune
Kurs i kommunikasjon for ansatte i serviceyrker og
andre interesserte. Sted: Litlesalen, Tysværtunet
Kl. 10.00 - 12.00 Inspirasjonssamling for frivillige
Kjellarstova på Aksdaltunet. Tema: Verdighet og respekt,
taushetsløfte, grenser i rollen som frivillig. v/Arnfinn Fiskå

Arnfinn Fiskå, leder
i Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland

Kl. 15.00 - 20.00 Aktivitetsvennkurs
Kurs for deg som ønsker å bli aktivitetsvenn for en person med demens eller annen kognitiv svikt. Tema: rollen som frivillig, demens, kommunikasjon, etikk og
holdninger.
Sted: Bjørgene omsorgssenters undervisningslokaler, Diktervegen 29, Haugesund.

Onsdag 20. september: Barn som pårørende
Kl. 09:00–15.00, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund
Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som
pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom. Målgruppe for temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell, helsesøstre, trenere og andre med interesse for barn og ungdom. Pris 200,inkl. lunsj, påmelding innen 8. september 2017 på www.haugesund.no/kurs. Ring
eller send epost til unni.birkeland@haugesund.kommune.no ved spørsmål.

Torsdag 21. september
Den Internasjonale Alzheimerdagen (Storsalen)
En dag med fokus på personer med kognitiv svikt og livet
Temadagen vil ha fokus på hvordan vi kan møte og kommunisere med personer som
har kognitiv svikt. Trygge medmennesker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen til personer med demens og annen type kognitiv svikt. Målgruppe for temadagen er alle som er interessert i mennesker med kognitiv svikt, pårørende, venner,
naboer, frivillige, ansatte i serviceyrker, politikere og ansatte i aktivitet og omsorg.

Kl. 10.00: Åpning v/varaordførar Ola Apeland
Kl. 10.15: Innledning til dagen v/omsorgssjef
Annbjørg Lunde
Kl. 10.30: Om hjernen og ulike typer demens.
Foredrag ved Professor Reidar Myklebust
Kl. 11.15-12.15: Pause med betjente
informasjonstorg i Vestibylen
Kl. 12.15-12.45: Om hjernen og ulike typer
demens (fortsettelse)
Kl. 12.45-15.00: Mingling i vrimleområdet
Kl. 13.00-14.30 Tysvær: en demensvennlig kommune! (Litlesalen)
Kurs i kommunikasjon for ansatte i
serviceyrker.
Kl. 19.15 – 20.45 Tysvær – en demensvennlig kommune! (Litlesalen)
Kurs i kommunikasjon for ansatte i
serviceyrker. Tema: Hva er demens?
Hvordan gir jeg god service til personer
med demens? Demensvennlige råd.

Reidar Myklebust, pensjonert
professor ved Universitetet i
Bergen. Reidar Myklebust har
forsket på hjerte og hjerne, og
har fått flere undervisningspriser.

Kl. 13.00 – 13.45 Film: Til månen
med bestefar (Storsalen). Billetter
kjøpes i biblioteket.
Når David Alærks bestefar Kåre får
diagnosen demens, fryktar David at
minna om livet deira vil forsvinne.
Dette er ein varm og humoristisk
film, ein leiken refleksjon over korleis nye minne vert skapt når andre
svinn hen.

Informasjonstorg i Vestibylen, bl.a. fra Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Haugaland demensforening, Frivilligsentralen og informasjon om ulike tilbud i
Tysvær kommune (Hukommelsesteamet og dagsenteret “Glømsk og glad”).
Biblioteket har bøker og filmer om demens og Alzheimer til utlån.

”Demensdagene er et åpent arrangement og
alle som er interessert er velkomne!”

Velkommen til en variert temadag med kurs, film og foredrag!

