Byhuset har fået nogle midler til at afholde arrangementer for borgere med demens og deres pårørende, som bor i eget hjem.
Derfor glæder det os at kunne invitere til tema-aftener, som er lavet i samarbejde med SOSU-Fyn i Odense.

På 4 tema-aftener gives der viden og gode råd til de mange forandringer man møder, når der er en
demenssygdom i familien. Tema-aftener er koncentreret om enkelte emner, som kan være
vanskelige at tage fat på. Derfor er det dygtige undervisere og foredragsholdere,
der nøje er udvalgt til disse tema-aftener.

Motionens betydning for demens.
Ved Lene Andersen
Et meget interessant oplæg om, hvordan træning og
motion gavner en demensdiagnose. Testresultater,
udtalelse fra deltagere og videnskabelige resultater
bliver gennemgået i dette oplæg.

Hvad er demens?
Ved Anne-Mette Mundt Andersen
Få mere at vide om de forskellige demenssygdomme,
hvor Alzheimers sygdom er den hyppigste. Vi kommer
ind på fakta og symptomer på demens og hvilke
kognitive funktioner demensen påvirker.

Kærlighed, intimitet og seksualitet.
Ved Vibeke Strandgaard
Hvordan påvirkes kærlighedslivet, når man rammes af
demens? Oplægget tager afsæt i faglig viden, lovgivning
og uddannelse samt erfaringer fra praksis.

Når adfærden udfordrer.
Ved Louise Koldkjær
Oplægget fokuserer blandt andet på mulige årsager til
ændret adfærd. Hvis det lykkes at finde årsagen, er der
mulighed for at ændre tilstanden.

Hvis vore veje skilles, hvad så?
Ved Martha Nielsen
Der stilles skarpt på om ”vore veje skilles” eller om
demenssygdommens udvikling gør det nødvendigt at
have to boliger. Hvordan forbereder vi os bedst muligt?

Demensmedicin, hvordan virker den?
Ved Aase Tækker Jensen
Medicinsk behandling af demens kan ikke stå alene,
men udgøreet supplement til pleje og omsorg. Hvilke
præparater er der? Hvad siger forskningen?

Værgemål og fremtidsfuldmagt.
Ved Martha Nielsen
Vi tager udgangspunkt i lovgivningen på dette område.
Hvad er det? Hvornår og hvordan søger man mere
viden og hvad er mest hensigtsmæssigt?

Hjælpemidler, der kan inddrages for at styrke daglig
livsførelse. Ved Anne-Mette Mundt Andersen
Der findes mange hjælpemidler til mennesker med
demens. Vi præsenterer forskellige typer. Hvordan
virker de og hvornår er det aktuelt?

Kærlighed er som vilde blomster; den findes ofte på de mest usandsynlige steder
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Alle dage er fra kl. 19.00 til kl. 21.00
Max 50 deltagere.
Alle skal vise corona-pas.
Der er mulighed for at købe kaffe/te,
vand og kage.
Tilmelding senest den 3. december 2021
til Anette Bøgelund på vu@sosufyn.dk
eller på telefon 6310 2739.
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