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Demens-
föreläsning

INBJUDAN TILL

Birgitta 
Ingridsdotter,  
Leg.psykolog, föreläsare, 
handledare, psykoterapeut 
och ordf i Sveriges 
Geropsykologers Förening. 
Hon har under nästan 30 år 
arbetat med och för anhöriga 
till demenssjuka och demens-
frågor. Hennes arbete har 
främst fokuserat det friska 
och det sjuka psykologiska 
åldrandet.
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Inbjudan till Demensföreläsning 
Omvårdnad Bemötande Förhållningssätt 

 
Kvällsföreläsningen är anpassad för anhöriga och närstående 
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Dag:  Tisdag den 16 oktober 2018 
 
Tid:  18:30-20:30 
 
Plats:  Aulan, Jenny Nyströmskolan 
  Smålandsgatan 25, Kalmar 
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Vi vänder oss till vård- och omsorgspersonal, chefer och politiker inom 
kommun och landsting samt vårdskolor mfl.



jag-stödjande och jag-

stärkande förhållningssätt

i möten med demenssjuka och deras anhöriga.

Vid demenssjukdom påverkas ett flertal 

psykologiska funktioner, så kallade jag-funktioner. 

De bryts gradvis ner och påverkar den sjuka och 

dennes omgivning på olika sätt.

Föreläsningen handlar om dessa funktioner: 

Hur ser jag-funktioner ut vid normalt åldrande? 

Hur förändras jag-funktioner vid demenssjukdom? 

Hur kan vård- och omsorgspersonal bemöta 

demenssjuka och deras anhöriga på bästa sätt?”

L e g .  P s y k o l o g  B i r g i t t a  I n g r i d s d o t t e r
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Årets höstföreläsning 2018
Leg. Psykolog Birgitta Ingridsdotter

”Jag-stödjande och jag-stärkande 
förhållningssätt

i möten med demenssjuka och 
deras anhöriga”

  
 Dag:  Tisdag den 16 oktober 2018

 Tid:  13:00 -15:30

 Lokal:  Aulan, Jenny Nyströmskolan
  Smålandsgatan 25, Kalmar

 Avgift:  350:-/deltagare
  Frukt och juice ingår i pausen

 Sista anmälningsdag:  Onsdag den 10/10

 Anmälan via e -post till: Demensforeningen.kalmar@telia.com

 Anmälan via telefon: 0730-55 77 67
 Anmälan via brev till: Demensföreningen i Kalmar
  Trädgårdsgatan 20
  392 35 Kalmar

 Betalning kan ske direkt 
 till plusgiro:  444 83 11- 3 
 För fakturering:  Ange fullständig fakturaadress
  Uppge alltid antal deltagare samt 
  förvaltning/org/avd.



Demensföreningen i Kalmar 
arbetar ideellt
Föreningen anordnar föreläsningar och 
informationsmöten för demenssjuka, 
anhöriga, närstående, vårdpersonal och 
politiker. 

Vi söker information kring medicinsk, 
psykologisk och vårdvetenskaplig forsk-
ning om demenssjukdomar.

Demensföreningen i Kalmar 
verkar för att
Vårdpersonal, alla kategorier, skall få 
adekvat grundutbildning samt tillgång 
till vidareutbildning och kontinuerlig 
handledning i omvårdnad, bemötande 
och förhållningssätt.

Trädgårdsgatan 20, 392 35 Kalmar. Telefon 0480 -222 71
Org.nr. 832401- 9044 Plusgiro nr. 444 83 11-3

demensforeningen.kalmar@telia.com
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