
 Kronikk: gi kunsten og kreativiteten
en større plass i samfunnet

Les mer

Videreutdanning: Musikkbasert
miljøbehandling
Bruk musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy. Denne
videreutdanningen er nyttig for deg som jobber innen helse og omsorg.
Samlingsbasert videreutdanning med søknadsfrist 1.juni 2022.

https://kulturoghelse.no/2022/03/kronikk-gi-kunsten-og-kreativiteten-en-storre-plass-i-samfunnet/
https://www.nord.no/no
https://www.nord.no/no
https://www.facebook.com/kulturoghelse/?show_switched_toast=1&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0
https://www.youtube.com/channel/UCurb21GQKV_1pbpCGwxyL9w
https://www.linkedin.com/company/77015141/admin/


Les mer

Videreutdanning: Kunst og kultur i helse og
omsorg
Bruk kunst og kultur systematisk og få flere nye verktøy i innerlomma.
En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en
arbeidssituasjon som krever mye. Samlingsbasert videreutdanning med
søknadsfrist 1. juni 2022.

Les mer

https://kulturoghelse.no/2022/03/4514/
https://kulturoghelse.no/2022/03/lyst-til-a-laere-metoder-som-kan-prege-framtidas-helse-og-omsorgsarbeid-laer-hvordan-kunst-og-kultur-kan-brukes-systematisk-i-helsearbeid/


Videreutdanning: Musikkbasert
miljøbehandling
Bruk musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy. Samlingsbasert
videreutdanning ved NTNU Gjøvik for deg med bachelorgrad innen helse-
og sosialfag eller tilsvarende. Søknadsfrist 20. juni 2022.

Les mer

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv21264?fbclid=IwAR3pGp1CemknY9ZbWOx7zo61omlHx6gB7zZQTwNT2uStLOZ_tiPLl0tPEsg


Interessert i Musikkbasert
miljøbehandling?
Vi tilbyr kurs- og utdanning over hele landet for ansatte og ledere i
helse- og omsorgsektoren som ønsker å lære miljøbehandling med
integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske
rammer. Finn et kurs som passer for deg!

Les mer

https://musikkbasertmiljobehandling.no/


Les det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health og
hold deg oppdatert på hva som rører seg innen kultur og helse-feltet. Les
den nyeste artikkelen her. Den handler om mental helse og kreativ
skriving.

Les mer

Nordisk nettverkskonferanse 10.-11.mai i Stockholm

Les mer

https://www.idunn.no/toc/njach/4/1
https://kulturoghelse.no/2022/03/meld-deg-pa-nordisk-nettverkskonferanse/


 

Se video:
Dansekunstnere deler

og utvikler kompetanse
om dans og alder

Se video

Folkehelsealliansen
Trøndelag: Kan kunsten
forbedre den psykiske
helsen vår etter
pandemien? 
 

Les mer

Nasjonalt kompetansenter for kultur, helse og omsorg
 

post@kulturoghelse.no

Besøksadresse:
Nord universitet, Campus Røstad,

7600 Levanger

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - Høgskoleveien 27, 7600 Levanger, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://www.youtube.com/watch?v=i3C7JrSxDbs
https://www.youtube.com/watch?v=i3C7JrSxDbs
https://kulturoghelse.no/2022/03/kan-kunsten-forbedre-den-psykiske-helsen-var-etter-pandemien/
mailto:post@kulturoghelse.no
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/66fab296-0176-4a37-a348-38d9f2b1c4cb/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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