2014-08-21 14:00 CEST

Välkommen till Alzheimerfondens
temalunch på Grand Hôtel Stockholm den
1 september
Hur är det egentligen ställt med maten på våra demensboenden? Krögaren
Leif Mannerström har en bestämd åsikt om det. Och kan vår kost rentav
förhindra att vi drabbas av Alzheimers sjukdom och andra
demenssjukdomar? Lyssna till en paneldebatt där dessa angelägna frågor
diskuteras av politiker och experter, bland andra professor Miia Kivipelto,
Sveriges ledande forskare på området. Moderator är skådespelaren Stefan
Sauk, ledamot i Alzheimerfonden.

Deltagare
Leif Mannerström, krögare och ambassadör för Alzheimerfonden
Miia Kivipelto, professor Karolinska Institutet
Thomas Bodström, tidigare justitieminister och ambassadör för
Alzheimerfonden
Figge Norling, regissör och ambassadör för Alzheimerfonden
Joakim Larsson (M), äldreborgarråd
Meeri Wasberg (S), riksdagsledamot
Program
11.00 Dörrarna till Spegelsalen i Grand Hôtel öppnas.
11.15 Liselotte Jansson från Alzheimerfonden och dagens moderator Stefan
Sauk hälsar välkommen.
11.30 Leif Mannerström lagar mat på scenen och ger sin syn på maten på
äldreboenden.
11.45 Lunch serveras och Thomas Bodström läser ur sin senaste bok ”Det
man minns”.
12.15 Professor Miia Kivipelto berättar om sin forskning om livsstil och
demens.

12.30 Paneldiskussion med samtliga deltagare.
13.00 Avslutning
Anmälan
Anmäl dig senast den 26 augusti till Christina Nemell,
Alzheimerfonden,christina@alzheimerfonden.se, tel 0739-63 02 67.
Plats och tid
Grand Hôtel Stockholm den 1 september kl 11.00-13.00
Hjärtligt välkommen!
Temalunchen är det första i en rad evenemang som Alzheimerfonden
anordnar med anledning av Internationella Alzheimermånaden september,
som uppmärksammas över hela världen. De övriga evenemangen äger rum
den 8, 15 och 21 september och presenteras på vår
hemsida,www.alzheimerfonden.se.

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra
mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av
några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och
väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse.
De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra
typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom
forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och
bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det
lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.
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