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Pressinbjudan: Tillsammans mot
alzheimer - artister och forskare i
Konserthuset
Välkommen till vår temakväll i Konserthuset den 21 september när vi
uppmärksammar Internationella Alzheimerdagen. Det blir en afton med
framstående forskare, kända artister och anhöriga i Stockholms Konserthus.
En forskningsnyhet kommer att presenteras.
Datum: 21 sep 2015

Tid: 18.30-20.00, aktiviteter i foajén fr 17.30
Plats: Stockholms Konserthus, stora scenen
Föranmälan: pressplatser bokas senast 15 sep på
christina@alzheimerfonden.se eller tel 0739-63 02 67

Ur innehållet:
● Kan man göra något för att minska risken att drabbas av demens?
Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
● Vilka är de senaste forskningsrönen? Varför är det så svårt att hitta ett
botemedel?
Professor Henrik Zetterberg, Sahlgrenska Akademin
● Hur ser framtiden ut, ökar eller minskar förekomsten av demenssjukdomar?
Professor Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet
För musiken står artister med personliga erfarenheter av demenssjukdom på
nära håll, bland andra Anders Ekborg, Andreas Johnson och Jan Allan.
Medverkar gör också Alzheimerfondens ambassadörer Figge Norling, Helen
Alfredsson och några unga anhöriga som berättar om sina tankar kring
sjukdomen.
Fråga doktorn
Silviasystrar från Silviahemmet och överläkare Wilhelmina Hoffman, chef för
Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet, svarar på frågor om demens kl
17.30-18.30 i Konserthusets foajé.
Ann Allan signerar sin senaste bok ”Jag såg något i dina ögon, mamma”.
Läs mer om kvällens program på www.alzheimerfonden.se.
Om demens
På Internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demensproblematiken
över hela världen. Alldeles färska siffror från Alzheimer's Disease

International visar att det nu är nästan 47 miljoner människor som har en
demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Antalet drabbade
väntas öka med nästan 300 procent till år 2050. Var 3:e sekund insjuknar
någon, bara i år betyder det 10 miljoner nyinsjuknade.

Om Alzheimerfonden
Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot
Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Fonden ger också stöd till
projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med
sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och
företag. Alzheimerfonden har 90-konto: bg 901-1198.
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