Møderække
om demens

Fynsgade Plejecenter, Fynsgade 39, Grindsted
Kl. 13.30-15.30

Efterår 2016 og
vinter 2017

Samlet oversigt over emner og foredragsholdere
OKTOBER
Medarbejdere fra dagcentrene fortæller om tilbud til demente i Billund Kommune
NOVEMBER
Hanne Knudsen, Formand for Alzheimer foreningen Sydvest fortæller om foreningens
arbejde
JANUAR
Provst Lillian Høegh Tyrsted fortæller om dilemmaer hos borgere med demens
FEBRUAR
Praktiserende læge Kim Kristiansen fortæller om demensudredning
MARTS
Teknologikonsulent Heidi Munkgaard Schmidt fortæller om forskellige hverdags-teknologier og apps til demente

Efterår 2016 og forår 2017
Hvornår: Se dato i programmet – alle foredrag kl. 13.30-15.30
Hvor: Fynsgade Plejecenter, Fynsgade 39, 7200 Grindsted

TORSDAG DEN 27. OKTOBER
Daghjemmene vil fortælle om de forskellige demens tilbud i Billund
Kommune.

TORSDAG DEN 24. NOVEMBER
Hanne Knudsen, Formand for Alzheimerforeningen i Sydvest vil fortælle om foreningens arbejde samt hvad der sker i de lokale områder.
TORSDAG DEN 26. JANUAR
Provst Lillian Høegh Tyrsted, har igen sagt ja til at deltage. Hun vil
denne gang fortælle om de svære beslutninger der skal træffes, når
ens ægtefælle får demens. Sorgen og afmagten om at miste og hvor
ensom man kan være i tosomheden. Hun vil også opfordre til, at man
gør brug af sin præst, når livet og dagligdagen ændres.

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR
Vi gentager succen fra sidste år, hvor praktiserende læge Kim Kristiansen igen vil fortælle om; Demensudredning, hvad man skal være opmærksom på, og demens er en sygdom, som kan ramme alle uanset
alder, proffession og køn. Vigtigheden i, at få stillet diagnosen så tidlig
i forløbet som muligt, da medicin kan forhale udvikling og hvad vi selv
kan gøre.
TORSDAG DEN 23. MARTS
Teknologikonsulent Heidi Munkgaard Schmidt vil fortælle/og præsentere forskellige hverdagsteknologier og apps, der kan være gavnlige
tidligt og senere i et demensforløbet.

Generelt for hele møderækken
Der vil altid være mulighed for, at stille spørgsmål til foredragsholderne.
I pauserne er der mulighed for, at udveksle erfaringer og knytte
kontakter.
Ligeledes kan man få en snak med demenskoordinatoren og få
råd og vejledning og evt. en efterfølgende kontakt.
Alle der har interesse for at få mere at vide om demens, eller selv
har en pårørende som har diagnosen, eller der er mistanke om
demens er velkommen til at deltage.
Selve foredraget er gratis og der er ingen tilmeldingspligt.
Der kan købes kaffe og kage. Prisen er 50,- kr. pr. person.

Kontaktperson
Edel Baagøe, Demens koordinator
eba@billund.dk
Tlf. 2555 7677
- eller ønsker du dit arrangement optaget:
KONTAKT: Sundhedskoordinator i Billund Kommune,
Heidi Munkgaard Schmidt Tlf. 7972 7291 eller mail: hms@billund.dkh

