
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare  

 

 

  

  
för Kvinnor & Hälsa 

 

  

 
  

 

  

 

Kunskapskväll i Helsingborg 7 november 
 

  

 

Drottning Silvia får hjälp av Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman och BoKloks vd 

Jonas Spangenberg vid plantering av rosen Queen of Sweden på SilviaBo Skrabelycke. 

Foto: Yanan Li, Silviahemmet. 
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Välkommen till en kunskapskväll i Helsingborg 7 november! Kvällens 

tema är viktigt: Alzheimer - en av världens största folksjukdomar. 

Kognitiv medicin- nu händer det!  

  

Bara i Sverige insjuknar 25 000 personer varje år i Alzheimers sjukdom. Många 

forskare och experter arbetar intensivt med att hitta ett botemedel, bland annat ger 

svensk forskning hopp om längre livskvalitet vid tidig diagnos. Harald Borgeke från 

BioArctic berättar mer. 

Under kvällen får du också möta överläkaren Moa Wibom som ska orientera oss i 

den kognitiva världen. Maria och Gustaf Cavalli berättar om ”Alzheimerguiden” och 

“Demenslotsen” som hjälper drabbade och anhöriga att må så bra som möjligt under 

sjukdomen. BoKloks VD Jonas Spangenberg är på plats för att informera om 

SilviaBo. 

 

 
 

 
  

 

  

 

Program 

Kognitiv medicin – nu händer det!  

Moa Wibom 

Moa Wibom är Silvialäkare, överläkare vid enheten för kognitiv medicin, Ängelholms 

sjukhus. Dessutom en återkommande gäst i ”Fråga doktorn”. 



Ett orienterande prat för att uppmärksamma annat än vårt minne. 

Alzheimers sjukdom i Sverige 

Harald Borgeke 

Harald Borgeke är Head of Public Affairs på BioArctic, ett svenskt forskningsbaserat 

biofarmabolag med fokus på på bland annat Alzheimers sjukdom och Parkinsons. Han 

berättar om Alzheimer och om företagets forskning som kan ge hopp om längre 

livskvalitet vid tidig diagnos. 

Stöd och vägledning för drabbad och familj 

Maria och Gustaf Cavalli 

Möt två sociala entreprenörer Maria och Gustaf Cavalli. De berättar om det digitala 

verktyget “Demenslotsen” som förser anhöriga med stöd och vägledning under 

anhörigresan. “Demenslotsen” är utvecklad i ett samarbete med Helsingborgs stad. I 

november lanseras det digitala patientstödet Alzheimerguiden som ska ge kunskap, 

hopp och samt tillgång till andras erfarenheter efter en diagnos. 

Koncept med kunglig historia 

Jonas Spangenberg 

Det som började med afternoon tea på Silviahemmet, är i dag ett långtgående 

samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet, IKEA och BoKlok- nu även i Helsingborg. 

Jonas Spangenberg, BoKloks VD berättar mer om tanken kring SilviaBo, som är hem 

och områden designade för såväl fysiskt som psykiskt välmående, både inom- och 

utomhus. SilviaBo Skrabelycke invigdes av H.M. Drottningen i maj 2022. 

 

 



  

 

Maria Cavalli 

 
  

 

  

 

Plats Clarion Hotel & Congress Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg 

Dag Måndag 7 november 

Tid 16.30, inledning med mingelmat och utställare. Programmet pågår mellan cirka 

17.45 -19.45 

Pris för event med mingeltallrik, inkl dryck- samt kaffe o kaka 299 kr. 

Utlottning av 25 ex av Minnenas Mat sker på plats (värde 100 kr st) 

Vid frågor om eventet vänligen kontakta Eva Möller på 0706-30 71 96 

 

 

Läs mer och anmäl dig här!  
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 Tack till Clarion Hotel & Congress Sea U 
 

  
 

  

 

Tänk på insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa med 90-

konto, Swish 123 900 15 20, Pg: 900152-0, Bg: 900-152. Ditt 

bidrag betyder mycket för forskningen på kvinnors hälsa.  

Märk ditt bidrag med "Hjärtegåva". 
 

  

 

    

 
  

 

    

 

      

 

 

 

1,6 & 2,6 miljonerklubben, Grev Turegatan 27, Stockholm, 08-20 51 

59, info@1.6miljonerklubben.com, www.1.6miljonerklubben.com 

 

Klicka här för att avregistrera din adress  

 

   

  

 

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=a630b402-a80a-4ad9-9433-1d2d5de66188&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=f60303b4-7d5b-40a8-9e14-dca05e556a39&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=c797112a-38e9-480a-9bac-f5971da1e7ac&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=3fa610ed-795e-46cd-96db-8409aef484e5&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=8e9093c9-7264-4c40-814b-d7e2568048f0&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=0d98df90-0541-4de0-bd60-bd5e14923766&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
mailto:info@1.6miljonerklubben.com
http://www.1.6miljonerklubben.com/
https://public.paloma.se/subscription/unregister?g=BA950C1E-3935-4849-9110-5103534DE99C
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=f60303b4-7d5b-40a8-9e14-dca05e556a39&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=c797112a-38e9-480a-9bac-f5971da1e7ac&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=3fa610ed-795e-46cd-96db-8409aef484e5&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=8e9093c9-7264-4c40-814b-d7e2568048f0&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=0d98df90-0541-4de0-bd60-bd5e14923766&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=4a1ffbd8-d246-44c6-a59a-13766e6ccb04&r=A8FD6E52-AE41-4A09-A697-F00CF261BFE0

