
 Kunst, mestring
  og omsorg 2020

Nasjonal konferanse  
om dans, billedkunst,  
musikk og teater som  
ressurs i eldreomsorg

HOLD AV DAGENE 
TORSDAG 19.–FREDAG 20. MARS 2020     RIKSTEATRET, OSLO

 
Fra konferansen Kunst, mestring og omsorg i 2018 
som ble arrangert Bergen. Foto: Thor Brødreskift 

Arrangører:

I samarbeid med: 
Sykehjemsetaten



Hvordan kan vi nå helse- og omsorgs-
tjenestenes mål om å sikre den 
enkeltes mulighet til å ha en aktiv 
og meningsfylt tilværelse?  

  

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur,  
helse og omsorg bidrar til at det utvikles  
og benyttes kulturelle virkemidler i helse-
sektoren i Norge. Vi dokumenterer og utvikler 
sang, dans og andre kultur uttrykk i helse- og 
omsorgsfaglig ramme, gjennom forskning, 
utdanning og praksis. Et sentralt opplærings-
program er Musikkbasert miljøbehandling  
– på oppdrag fra Helsedirektoratet.
www.kulturoghelse.no

Riksteatret er et norsk, statlig turnéteater 
som tilbyr scenekunst i 70 kulturhus over hele 
Norge. Teatret er også opptatt av å heve opp-
levelsen og gi kunnskap i utvidet kontakt med 
publikum, og åpner sitt eget hus på Gullaug 
Torg i Nydalen for vårens konferanse.  
www.riksteatret.no

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er 
et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr 
utdanning, kompetanseutvikling og arrange-
menter innen palliasjon, akutt medisin, 
demens og frivillighetskoordinering i eldre-
omsorgen. Blant våre kunst- og opinions-
prosjekter er Forestillingens kraft, Kunst og 
demens, Omsorgsprisen på DNS og En dag  
for verdighet.
www.verdighetsenteret.no

Sykehjemsetaten i Oslo skal gi livsutfoldelse 
i trygge omgivelser. Personer med behov for 
heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg skal få 
et best mulig tilbud. Langtidssykehjem mene er 
beboernes hjem og hverdagen skal gjenspeile 
det. Gjennom korttidstilbudet i helsehusene 
skal pasientene kunne mestre livet i eget hjem 
www.oslo.kommune.no/sykehjemsetaten

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 
2020 og kvalitetsreformen Leve hele livet vektlegger aktivitet 
og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene. Vårens 
konferanse i Riksteatret i Nydalen vil utgjøre en tverrfaglig 
arena hvor disse feltene møtes. 
 Gjennom dette ønsker vi å styrke kunsten og kulturens 
betydning i det daglige omsorgsarbeidet. Et rikholdig program 
skal formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy med work-
shops for bruk av dans, billedkunst, musikk og teater. Vårt mål 
er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hver-
dagen, og at konferansen skal bidra til endring ute i tjenestene.

Mye nytt å lære og inspirerende for  
oss som jobber i eldreomsorgen  

– Deltaker ved konferansen Kunst, mestring og omsorg 2018 i Bergen

VELKOMMEN TIL NYDALEN 
I OSLO 19.–20. MARS 2020! 

I tillegg åpent arrangement i Litteraturhuset i Oslo onsdag 
18. mars kl. 18.30: Kunsten og kulturens rolle i et aldersvennlig 
samfunn. Vi oppfordrer alle interesserte innen omsorgs- og 
kunstfeltet til å holde av disse marsdagene.

Ta gjerne kontakt:   

Jorunn Aurstad, koordinator 
jorunn.aurstad@kulturoghelse.no / 908 66 301

Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger
scw@verdighetsenteret.no / 971 18 079

Målgrupper 
Institusjons- og kvalitetssjefer, helse- 
og omsorgsarbeidere, aktivitets-, 
kultur- og frivillighetskoordinatorer, 
trivselskontakter, frivillige, pårørende, 
kunstnere, formidlere og kulturarbeidere.  

Program og påmelding 
fra 2. desember 2019 
www.kulturoghelse.no
www.verdighetsenteret.no

Deltakeravgift,  
inkl. lunsj begge dager:
Early Bird: kr. 2.100,-
Ordinær: kr. 2.500,-
(Bindende påmelding)

 Foto: Thor Brødreskift 
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