
Webinar:
Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg – Smerte

Smerte er tema i del III av webinarserien Kunst og kreativitet i helhetlig
omsorg. Her vil det bli løftet frem erfaringer og prosjekter som belyser
musikken og sangens muligheter og betydning for helse og livskvalitet i
eldreomsorgen.

Les mer

https://www.nord.no/no
https://kulturoghelse.no/2022/04/webinar-kunst-og-kreativitet-i-helhetlig-omsorg-smerte/
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&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.youtube.com/channel/UCurb21GQKV_1pbpCGwxyL9w
https://www.linkedin.com/company/kulturoghelse/?viewAsMember=true


Webinar: Opplæringsprogrammet Miljøbehandling med
integrert bruk av musikk, sang og bevegelse

Hvordan bruke musikk, sang og bevegelse systematisk som miljøbehandling og
støttebehandling i daglig pleie- og omsorgsarbeid?

Les mer

https://kulturoghelse.no/2022/05/webinar_musikkbasertmiljobehandling/


Anja om Musikkbasert miljøbehandling:
– Et studie jeg vil anbefale til alle
Anja Paulsen tok videreutdanningen Musikkbasert miljøbehandling i 2017. Les
hvorfor dette studiet har blitt så viktig for henne og hvorfor akkurat denne
videreutdanningen hjelper henne både på jobb og privat.

Les mer

https://kulturoghelse.no/2022/05/anja-om-musikkbasert-miljobehandling-et-studie-jeg-vil-anbefale-til-alle/


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.
 
 

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.

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 NTNU Gjøvik: 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://kulturoghelse.no/2022/05/gjovikntnu2022/


Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg sin årsrapport for 2021
er ferdig og klar til å nytes.

Les mer

https://kulturoghelse.no/2022/04/arsrapport-2021/


To nye artikler; kunst og kultur under pandemien i
Storbritannia og essay om kultur og helse i Danmark
To nye artikler i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and
Health (NJACH) er publisert.

Les mer

https://kulturoghelse.no/2022/05/4598/




I mai var det konferanse og nettverksmøte i det nordiske nettverket i kultur og
helse ved Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Neste nettverksmøte arrangeres
i Levanger 6.-7.oktober 2022 i samarbeid med Folkehelsealliansen Trøndelag
sin konferanse. Invitasjon kommer.

https://nordicartshealth.turkuamk.fi/


Innspill til ny folkehelsemelding
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har gitt innspill til ny folkehelsemelding som
vil fremmes våren 2023.

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
 

post@kulturoghelse.no
 

Nord universitet, Campus Røstad, Levanger

https://kulturoghelse.no/2022/04/nasjonalt-kompetansesenter-for-kultur-helse-og-omsorg-har-gitt-innspill-til-neste-folkehelsemelding/
mailto:post@kulturoghelse.no
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