Kompetens- och verksamhetsutveckling
Demenskonferens

Bemötande
vid kognitiv svikt
hos äldre
Radisson Blu Scandinavia, Göteborg
8 november 2019 kl 08.30–16.00

Det är kanske allmänt vedertaget att
man kan bli ”gammal och glömsk” men
ibland är det inte ett normalt åldrande
utan en sjukdom som ligger bakom
glömskan. Vid Alzheimers sjukdom,
vaskulär demens, Lewykroppsdemens
och andra sjukdomar som går under
samlingsnamnet demenssjukdomar är
det viktigt att förstå vilka skador dessa
ger på hjärnan. När man förstår vilka
funktioner som finns kvar och vilka
som inte finns kvar kan bemötande och
vård anpassas till individens behov.
Dagen kommer ge ökad kunskap om
bemötandets betydelse för en vård och
omsorg utifrån individens behov, likaså
med hänsyn till kultur och religion.
Program för dagen kommer i slutet av
augusti men det går bra att anmäla sig
redan nu.

MÅLGRUPP
Förtroendevalda politiker, chefer,
biståndshandläggare, legitimerad
personal omsorgspersonal och
baspersonal inom kommun och region
som möter personer med kognitiv svikt/
sjukdom.

Bemötande vid
kognitiv svikt hos äldre
Demenskonferens 8 november 2019
DAGENS PROGRAM

TID OCH PLATS

08.30 Registrering och morgonfika.
Möjlighet att besöka utställningarna. Andreas Lundin spelar musik.

Fredag 8 november 2019
kl. 08.30–16.00.
Radisson Blu Scandinavia, Göteborg.

09.00 Välkommen! Arbetsgruppen och dagens moderator Charlotte
Barouma hälsar välkommen.
09.15 Bra livskvalitet vid BPSD – bemötande, behandling och
palliativt synsätt
Sibylle Mayer Standar, specialist inom geriatrik och intern
medicin. Hon arbetar som överläkare på Minnesmottagningen i
Hudiksvall med både utredning av kognitiv svikt och handläggning
av BPSD för patienter i Hälsingland och har tidigare varit ansvarig
överläkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund
med handläggning av BPSD hos personer på boenden och i
hemmet.
10.15 Fruktpaus. Utställningarna kan besökas. Andreas Lundin spelar
musik.
10.45 Om kognition och kommunikation
Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska, äldrepedagog,
Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus. Andreas har
erfarenhet av sjuksköterskeyrket i såväl sluten – som öppenvård
för personer med kognitiv sjukdom. Till vardags arbetar han
i Minnesklinikens Mobila Team samt för Kunskapscentrum
Demenssjukdomar i Region Skåne.
11.30 Vikten av ditt eget bemötande
Susanna Mateus Gloria, debattör och undersköterska, Bjöla
äldreboende, Västra Göteborg.
11.50 Lunch. Utställningarna kan besökas. Andreas Lundin spelar musik.
13.00 Existentiella och etiska dilemman kring bemötande
inklusive anhörigperspektiv
Egon Rommedahl, teolog och leg. Psykoterapeut och handledare.
13.45 Bemötande ur ett interkulturellt och religiöst perspektiv
Abraham Garis, tidigare präst i syrisk/ortodoxa kyrkan Göteborg,
Kalsoom Kaleem, ordförande Göteborgs Moské, Bagir Kwiek och
Maria Dimetri, samhällsvägledare på Romano Center i Väst samt
Egon Rommedahl.

AVGIFT
1 200 kr exkl moms för anställda i GR:s
medlemskommuner och
1 500 exkl. moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 21 oktober 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg, tel. 031-335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

ARBETSGRUPP
Ann-Sofie O’Dwyer, Silviasyster och konsult
inom demensområdet
Lena Janmarker, demenssjuksköterska,
Närhälsan, Brämaregårdens vårdcentral
Pernilla Edström, Silviasjuksköterska och
enhetschef Ekdalagården, Härryda
Susanne Gole, distriktsjuksköterska
Brämaregårdens vårdcentral
Charlotte Barouma, läkare och moderator
Karin Johansson, enhetschef hemtjänsten
Norra Hisingen
Karin Westberg, utbildningsledare,
Göteborgsregionen

14.30 Kaffe. Utställningarna kan besökas. Andreas Lundin spelar musik.

INTEGRITETSPOLICY

15.00 Alive Inside – passioner som aldrig dör
Pernilla Andersson, artist och musiker med erfarenheter av
musikens kraft vid kommunikation med sin alzheimersjuka pappa.
Pernilla har startat PAD (Pernilla Andersson Dregen-stiftelsen
– en röst för de som inte kan föra sin egen talan) samt är aktiv i
Alzheimer Sverige.

När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa
program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

15.50–16.00 Avslutning – tack för i år!

www.goteborgsregionen.se

