Samarrangemang: CEDER och CMHB, temadag hösten 2021

Demens: kommunikation, etik
och demokrati
Antalet personer om lever med en demensdiagnos ökar eftersom vi blir allt äldre. Dessutom
kommer allt fler personer leva med en demensdiagnos under en längre tid. De flesta som har en
demensdiagnos lever i hemmiljö under större delen av sjukdomsperioden medan de lever på
särskilt boende endast under de sista åren av sitt liv. Denna utveckling medför utmaningar inom
vård och omsorg och policy, och väcker existentiella och etiska frågor.
Varmt välkommen till en heldag på temat demens där frågor om kommunikation, etik, och
demokrati står i centrum. Under dagen varvas presentationer av forskning inom området med
panelsamtal.
Plats: Berzeliussalen, campus US, Linköpings universitet
Tid: 26 november, 10:00-15.30
Arrangör: CMHB – Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU och CEDER – Centrum för
demensforskning
Program
10.00 Kaffe
10:15 Intro
10:30-10.50 Ann-Charlotte Nedlund, Linköpings universitet och Charlotta Ryd, Stiftelsen Stockholms Läns
Äldrecentrum: Medborgarskap och demokratins villkor – möten i och med det offentliga.
10.50-11:10 Lotta Plejert, Linköpings universitet: Språk, kultur, kommunikation och demenssjukdom
11:10-11:30 Elias Ingebrand, Linköpings universitet: Lärande och demens.
11.30-12.00 Panelsamtal med Nedlund, Plejert, Ingebrand.
12-13 Lunch
13.00-13:20 Martin Gunnarson, Södertörns högskola och Kristin Zeiler, Linköpings universitet: Opportunistisk
screening för kognitiv svikt.
13:20-13:40 Marcus Persson, Linköpings universitet och Clara Iversen, Uppsala Universitet: Robotkatter och vita
lögner i demensvården.
13:40-14:00 Anna Ekström, Linköpings universitet, Ali Reza, Stockholms universitet och LarsChrister Hydén, Linköpings universitet: Kommunikation vid sen demens.
14:00-14:20 Erik Gustavson, Linköpings universitet: Sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom
– etiska aspekter.
14:20-14:50 Fika
14:50-15:20 Panelsamtal med Gunnarson, Zeiler, Persson, Iversen, Ekström, Reza, Hydén och Gustavsson.
15:20-15:30 Avslutning
Anmälan för deltagande på plats: senast 15 november 2021 till cmhb@liu.se. Ange om du vill delta hela
dagen, enbart förmiddag eller enbart eftermiddag samt allergier eller kostpreferenser för fika.
Anmälan för deltagande på Zoom: https://liu-se.zoom.us/webinar/register/WN_N1hlOZzNQKKRRnH8EKYWwA

