
Kompetens- och verksamhetsutveckling

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

Bemötande 
vid kognitiv svikt 
hos äldre

Save the date!

Demenskonferens



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

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

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan  kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 
18 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
Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16,,
kristina.elofsson@goteborgsregionen.se

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

INTEGRITETSPOLICY
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

Bemötande vid 
kognitiv svikt hos äldre 

www.goteborgsregionen.se

MEDVERKANDE
Under dagen medverkar Sibylle Meyer Standar, överläkare 
vid Minnesmottagning Hudiksvall, Geriatrik Gävle; Andreas 
Jönsson, Silviasjuksköterska, äldrepedagog, Minneskliniken, 
Skånes Universitetssjukhus; Susanna Mateus Gloria, debattör 
och undersköterska på Bjöla äldreboende, Göteborgs Stad, Egon 
Rommedahl, Handledning & Utbildning med bred erfarenhet av etiska 
dilemman inom demensomsorgen samt företrädare från olika kulturer 
och religioner.

VILL DU MEDVERKA SOM UTSTÄLLARE?  
Intresset för konferensen har varit stort de senaste åren. Det brukar 
komma 200–300 besökare som möter eller ansvarar för vård och 
omsorg av äldre med kognitiv svikt/sjukdom inom kommun och 
primärvård. 

Som utställare får du en utställningsyta i anslutning till konferenssalen, 
ett konferensbord, en stol och tillgång till el. Utställningen ska vara 
bemannad på alla raster så att deltagarna kan besöka den. 

Som utställare från någon verksamhet i någon av GRs 
medlemskommuner kan två personer delta avgiftsfritt på konferensen 
inklusive förtäring. 

För utställare från föreningar och pensionärsorganisationer kan 
två personer delta avgiftsfritt på konferensen, men det ingår INTE 
förtäring. 

Övriga utställare/företag kan ha två personer som kan delta på 
konferensen inklusive förtäring. Avgiften för en utställningsplats är 
5 000 kr exkl moms. 

ANMÄLAN vill vi ha senast den 31 augusti 2019. Uppge vilken 
organisation du representerar, beskriv kort vad du vill ställa ut samt 
kontaktuppgifter med namn, telefon och mailadress. 

Anmälan till Kristina Elofsson, kristina.elofsson@goteborgsregionen.se 

Save the date!
Demenskonferens 8 november 2019 

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10644

