
 Ett samarbete mellan 
________________________________________________________________________________________ 

                       Geriatriskt centrum  Institutionen för samhällsmedicin  
  och rehabilitering 
 

 Inbjudan till Norrländska Demensdagen, 8 Oktober 2020  
För fjärde gången arrangeras den uppskattade Norrländska Demensdagen i Umeå. Konferensen riktar sig 

både till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som drabbats av demenssjukdom och till dig 

som är politiker/ tjänsteman som vill uppdatera dina kunskaper inom demensområdet.  

Vi hälsar er välkomna att ta del av aktuell kunskap inom diagnostik, behandling, rehabilitering och 

omvårdnad. Vi ser fram emot ert deltagande! 

 

När:  Torsdag den 8 oktober 2020 
Tid:                   Klockan 08:00 – 16:20   
Var:  Aula Nordica, Umeå Universitet 
Frågor:  Kontakta petter.tangman@regionvasterbotten.se  
Kostnad:  895 kr exkl. moms per person innan 28 augusti 2020 
  1295 kr exkl. moms per person efter 28 augusti 2020 

Anmälan, senast 24 september 2020 via denna vår hemsida eller denna länk: Anmälan 

Info och program om dagen uppdateras via vår hemsida: www.norrlandskademensdagen.se   

 

Preliminärt program 

08:00-08:50  Registrering, hämta namnskylt och det serveras kaffe med smörgås utmed utställare. 

09:00  Hälsar er välkomna till Norrländska demensdagen på scenen. Peter Olofsson, Regionstyrelsens 
ordförande & Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör.  

09:20  Livsstils- och socioekonomiska faktorer som påverkar risken att drabbas av kognitiv nedsättning & 
demens. Anna Sundström, Docent i Psykologi, Umeå universitet 

10:00 Att vara ung anhörig till närstående med demenssjukdom och sommarläger. Ann-Marie Westerlund, 
Demenssamordnare och sjuksköterska, Region Västernorrland & en ung anhörig från lägret. 

10:30  FRUKTPAUS 30 minuter_______________________________________________________ 

11:00  Utredning och forskning med Amyloid-PET inom området demenssjukdomar. Torbjörn Sundström, 
Universitetslektor/ överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet 

11:40  Nya vägar mot ett mer personcentrerat arbete. Gunilla Nordberg, Sjuksköterska, Biträdande chef, 
Svenskt Demenscentrum 

12:00  LUNCH 70 minuter                                                                                                                                  a 

13:10   Targeting AB protofibrils - from mutation to potential therapy for Alzheimer´s disease. Lars Lannfeldt, 
Professor, institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap, Geriatrik, Uppsala Universitet 

13:50   Cirklar för personer med demenssjukdom. Lotta Olofsson, Arbetsterapeut & Anette Svensson, 
Förbundskonsulent, båda från Demensförbundet 

14:10  FIKA  30 minuter_____________________________________________________________ 

14:40  Delaktighet med energigivande aktivitet, miljö och uteliv på äldreboende. Jane Lindell-Lundgren, 
Grundare, Hattstugan, Gotland  

15:20 Tandvård och praktiska arbetssätt vid demenssjukdom - tandvårdens roll i en personcentrerad vård, 
Hans Flodin, Bedömningstandläkare & sjukhustandläkare, Region Västerbotten. 

16:00 Avslut och frågestund med Peter Olofsson & Brita Winsa 
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