
 

Kursen anordnas av FUB Skåne i samarbete med FUB Ängelholm 

 

Att åldras med Intellektuell Funktionsnedsättning 
 

Hur stöttar vi en person med intellektuell funktionsnedsättning och samtidig 
demensutveckling? 

Målgrupp: En föreläsning som riktar sig till personal och anhöriga som möter äldre 
personer med utvecklingsstörning.  

Föreläsare: Gun Aremyr, fil. mag. och leg. arbetsterapeut  

Hemsida: www.gunaremyr.se 

När: Torsdagen 5/4, Förmiddag 08.30-12.00 eller  
eftermiddag 13.00 -16.30 

Var: Åvalla Församlingshem, Södra kyrkogatan 3 i Ängelholm 

Kostnad: 200 kr per person för en halvdags föreläsning. 
Förmiddags/eftermiddagsfika ingår 

Kursens innehåll:        

En halvdagsföreläsning som förmedlar en förståelse för de symptom som uppstår då en 
person med intellektuella funktionsnedsättningar/utvecklingsstörning får en demenssjukdom.  

Du får också praktiska råd kring strategier att stödja personen i vardagen.  

Forskning visar att åldrandet hos personer med till exempel Downs syndrom sker tidigare än 
hos andra. 

Det är av största vikt att uppmärksamma tidiga symptom på en demensutveckling för att 
kunna ge det rätta stödet.  

Samtidigt är det lika viktigt att särskilja demenssymptom från det naturliga åldrandet och 
andra sjukdomar som kan skapa förvirring och oro hos både personen med intellektuells 
funktionsnedsättningar som hos personal och anhöriga. 

Föreläsaren spelar upp korta scener från vardagen som ofta väcker skratt. Det är ett bra sätt 

att bädda för allvaret och diskussionen kring det svåra i livssituationen för en person med 

demenssjukdom            
Hon har bland annat varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden och är en 

uppskattad föreläsare inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med 

intellektuella funktionshinder och demenssjukdom. 

Gun har skrivit den populära Astaserien, som är läroböcker inom demensområdet och har 

också nyligen tillsammans med Jane Lindell Ljunggren: Leva livet med demens. 

Anmälan helst via mail till: 

Birgit Persson: birgor@tele2.se tel: 070-5878377 
Ingegärd Persson: ip@bjarenet.com tel: 070-2966672 
Senast : 22/3  

Betalas kontant på plats eller på faktura. När du anmäler dig uppge namn, adress, 
telefon samt faktureringsadress/kostnadsställe. Obs! Ange om du vill delta förmiddag 
eller eftermiddag samt om du har några matallergier. 

Foto: Yanan Li 

http://www.gunaremyr.se/
mailto:birgor@tele2.se
mailto:ip@bjarenet.com

