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DEMENSSJUKDOMAR

JANUARI

Välkommen till föreläsning om demenssjukdomar med
Kristina Iritz Hedberg. Föreläsningen syftar till att öka
kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens. Ofta är dessa symtom särskilt svåra att möta för
anhöriga. Det kan handla om aggressivitet, skrik, vandring,
störd dygnsrytm, vandring, hallucinationer, ångest och
depression. Kristina talar om hur ett trygghetsskapande
förhållningssätt och eget bemötande kan underlätta i
vardagen.
Från kl. 17.00 är det insläpp och anhörigstödet bjuder på
kaffe.

DATUM: 23 januari 2018
TID: 17.30–19.00
PLATS: Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15
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FEBRUARI

HJÄRNKRAFT OCH
HJÄRNSVIKT

Välkommen till föreläsning med hjärnan i centrum! Beata
Terzis är neuropsykolog med mångårig erfarenhet av
forskning och kliniskt arbete inom området Kognitiva
sjukdomar. En rad tillstånd och sjukdomar som drabbar
hjärnan, till exempel demens, stroke, Parkinsons sjukdom,
MS eller hjärnskada, leder till kognitiv svikt. Symptom som
nedsatt uppmärksamhet, minne och abstraktionsförmåga
samt hjärntrötthet är vanliga. Beatas föreläsning syftar till
att sprida mer kunskap till anhöriga för att bättre förstå
och kunna bemöta den som drabbas av kognitiva nedsättningar. Från kl. 17.30 är det insläpp.

21
MARS

BARN, FÖRÄLDRAR
OCH SKOLA

Vilka är de vanligaste orosmomenten för föräldrar när
det gäller barns skolgång? Vad kan man som förälder
göra hemma och när bör man kontakta skolan? Vilka
rättigheter har man som förälder? Vad är skolans ansvar
när det gäller barn som har svårigheter att lära sig eller
mår dåligt? Hur kan man skapa en god samarbetsrelation
med sitt barns skola? Malin föreläser utifrån ovanstående
frågor med utrymme för egen reflektion.
Föreläsningen sker i samverkan med Rädda Barnen och
Svenska kyrkan samt föräldrastödet i Nacka kommun.

I samband med föreläsningen finns Beatas bok
”Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – en handbok
i bemötande” till försäljning för en kostnad av 230 kronor.
DATUM: 13 februari 2018
TID: 18.00–19.30
PLATS: Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15

DATUM: 21 mars 2018
TID: 19.00–20.30
PLATS: Nacka kyrka
Behöver du barnpassning? Parallellt med föreläsningarna
erbjuds det aktiviteter för barn mellan 5-12 år. Barnen
lämnas senast 18.45 på församlingshemmets nedre plan.
Det serveras frukt under kvällen. Barnledare från församlingen
står för verksamheten.

För dig som vårdar och stödjer närstående med
funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Jill Carlberg Söderlund

KONTAKTUPPGIFTER TILL OSS SOM
ARBETAR MED ANHÖRIGSTÖD:

24
APRIL

Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående
som är äldre
Ove Lindroth
Telefon: 08-718 89 08
E-post: ove.lindroth@nacka.se

SKOLGÅNG MED EN
ANNORLUNDA HJÄRNA

Kom och lyssna på när Jill Carlberg Söderlund berättar
om sitt liv med autismspektrumtillstånd och hur en
annorlunda hjärna påverkar skolgång. Du får lära dig
mer om de typiska svårigheterna som perception,
mentalisering, exekutiva funktioner och energinivåer.
Jill berättar om viktiga delar av livet som skola, arbete
och vänskap med fokus på självkänsla och problemlösning.
I samband med föreläsningen finns Jills bok Vill du ha
hjälp? Nej, tack gärna! till försäljning för 220 kronor.
Läs mer om Jill på www.adaptis.org

Demenssjuksköterska
Ann-Katrin Finneman
Telefon: 08-718 80 01
E-post: ann-katrin.finneman@nacka.se
Utvecklingsledare för anhörigstöd och
Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående
med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
Sanna Öhman
Telefon: 08-718 78 89
E-post: sanna.ohman@nacka.se

Från kl. 17.30 är det insläpp.
DATUM: 24 april 2018
TID: 18.000–19.30
PLATS: Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15

ANHÖRIGFÖRELÄSNINGAR
VÅREN 2018
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Anhörigföreläsningarna är öppna för alla, är
utan kostnad och ingen föranmälan krävs!
Intresseföreningar deltar med informationsbord på föreläsningskvällarna.

