ALZHEIMER DAGEN 2019
PÅ ASKER KULTURHUS
Torsdag 19.septemer fra kl 19.30 til kl. 20.30.
Arrangementet er gratis.
Det er ingen påmelding, og alle er velkomne!
Kulturinnslag: Wolfgang Plagge

Tema: Å leve med demens
 Demens og forebyggende tiltak
v/ Knut Engedal professor emeritus og seniorforsker i Aldring og helse
 Presentasjon av Leon Jarners Minnefond
v/ Harry Sam Selikowitz tannlege, Dr.Odont og nevø av Leon Jarner
 Status for kurerende behandling
v/ Anne Rita Øksengård Forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen
 Oppfølging etter demens diagnosen i Asker
v/ Anne-Karin Frisk demensrådgiver i Asker kommune
 Evaluering av det nasjonale prosjektet om oppfølging
v/ Øyvind Kirkevold professor og assisterende forskningssjef i Aldring og helse
 Hvilken rolle kan Innbyggertorg ha for personer med demens og deres pårørende?
v/ Kristin Marie Felde direktør for Medborgerskap i Asker kommune
 Hva kan jeg som politiker ta med meg videre fra dette som har kommet fram i dag?
v/ Cecilie Lindgren politiker i helse og omsorgskomiteen

Arrangementet er et samarbeid mellom Leon Jarner, Asker
kommune v/demensteamet, Nasjonal foreningen for folkehelsen
og Aldring og helse- Nasjonalt kompetansetjeneste.

Stiftelsen Leon Jarners Minnefond
Leon Jarners Minnefond ble stiftet i Oslo 19. september 1989. Fondet er godkjent
som stiftelse av Fylkesmannen i Oslo.
Leon Jarner var vårt lands mest fremtredende impresario, innehaver av Norsk
Konsertdireksjon A/S. Han introduserte en rekke verdenskjente navn på norske
konsertpodier, og var en sterk støtte for norske kunstnere – ikke minst de unge.
Leon Jarner døde i 1979.
Bakgrunnen for minnefondet er Leon Jarners eget ønske om å hjelpe mennesker
som lider av Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer – et ønske som ble
satt ut i livet av hans søster, Cissy Schick. Leon Jarner var selv ikke rammet, men
hadde et nært familiemedlem som var syk. I vedtektenes §2 heter det:
«Stiftelsens formål er å fremme forskning om Alzheimers sykdom og
aldersdemens.»
Man kan melde seg som støttemedlem av stiftelsen. Årsmedlemskap koster kr.
100, livsvarig personlig medlemskap kr. 5.000 og bedriftsmedlemskap kr.
10.000.
Hvert år siden år 2000 har det blitt delt ut en forskningspris i forbindelse med de
årlige Demensdagene. I starten var prisen på kr. 25.000, i dag er den på kr.
75.000.

