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Demensdagene 2021

– Tiden teller!
Når vi i år arrangerer Demensdagene for 25. gang, er det
også for å markere at vi har et tidspress hengende over
oss. Rapporter verden over viser den samme trenden:
Mange flere enn vi tidligere har trodd vil få demens.
Det vil øke presset på helse- og omsorgstjenester og
samfunnet som sådan. Det positive er at vi fremdeles
har tid til å gjøre noe, men tiden teller.
Forskningssjef i Aldring og helse Geir Selbæk vil
snakke om at vi faktisk har et mulighetsvindu på ti år
til å forberede oss i Norge. Professor David Bloom fra
Harvard vil fortelle oss hvilket mulighetsrom vi har, for
å få gjort noe. Det handler om å arbeide for å forebygge de store konsekvensene demens vil ha for
samfunnet og den enkelte.

Det handler om å ta valget om å investere i helse,
aldring og samfunn allerede nå. Og det handler om
å jobbe smartere.
Demenskartet gir oss et tydelig bilde av tilstanden i
Norge i dag og fremover. Med det som bakteppe vil vi
snakke om gode tiltak for forebygging, hva som er gode
og smarte omsorgstiltak, hvilke muligheter og utfordringer som ligger innenfor diagnostikk og behandling,
samt oppdatere oss på ny forskning og mye mer.
Vi har invitert beslutningstakere og organisasjoner til å
fortelle oss hvordan de ser for seg at fremtidens demensutfordringer skal møtes. Forhåpentligvis finner vi noen
av svarene sammen. Fordi tiden teller.

Praktiske opplysninger
Tid
7.-8. desember 2021
Program
Fullt program vil bli klart i løpet av august. Følg med på
aldringoghelse.no/demensdagene for oppdateringer.
Digital konferanse
Demensdagene er, i år som i fjor, heldigital – det vil si at du
som deltaker får følge en direktesendt stream fra et studio og
kan følge konferansen fra der du er, på PC, nettbrett eller mobil.
Det blir mulig å aktivt delta og kommunisere med oss og andre
deltakere ved å sende inn spørsmål og kommentarer via en
chat-funksjon.
Hver påmeldt deltaker får tilsendt brukernavn og passord for
innlogging.
Pris
Registreringsavgift 2.990,- per deltaker – inkluderer digital
deltakelse på konferansen og gir tilgang til alt innhold i 1 måned
etter konferansen.
Gode rabatter
Ved påmelding av 3 eller flere deltakere fra samme arbeidsplass
får du 20 prosent rabatt på registreringsavgiften. Vi tilbyr også
gode rabatter for grupper på 10 eller flere. Ta kontakt med oss
på epost til post@aldringoghelse.no for mer informasjon.
Studenter og personer med demens – halv pris
Vi har studentrabatt og tilbyr studenter 50 prosent avslag i prisen.

Det gis også rabatt til brukere, dvs. personer med demens
og deres pårørende på 50 prosent. For å få student- eller
brukerrabatten ta kontakt med oss på epost til
post@aldringoghelse.no.
Betaling
Faktura sendes ut fortløpende i løpet av høsten, senest en uke
før konferansestart. Ved påmelding mottar du umiddelbart en
bekreftelse til din oppgitte epostadresse. Husk å oppgi
fakturaadresse og evt. merknad.
Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no
senest 1 uke før konferansen. Ved kansellering på senere tidspunkt
vil ikke konferanseavgiften tilbakebetales.
Har du spørsmål?
Forespørsler som gjelder Demensdagene kan rettes til
Aldring og helse på tlf.: 33 34 19 50 eller epost:
demensdagene@aldringoghelse.no.
Godkjenninger
Konferansen blir søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin,
geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin
og rehabilitering med 15 timer.
Konferansen blir også søkt godkjent til spesialitetene i klinisk
psykologi og klinisk sykepleie. I tillegg er konferansen søkt
godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.
Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.
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Påmeldingen til Demensdagene 2021 er nå åpen

MELD DEG PÅ!
Les mer om konferansen på: www.aldringoghelse.no/demensdagene
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Hukommelsesteamkonferansen 7.-8. september
Konferansen er et viktig samlingspunkt for hukommelsesteam, koordinatorer
og andre som bistår fastlegene i utredning av demens og jobber med
oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
Påmelding innen 1. september: www.aldringoghelse.no/hukommelsesteamkonferansen

