
Vi har den glede å invitere til den 6. erfaringskonferansen i helsefremmende og 
forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. 

Erfaringskonferansen er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling 
og nettverksbygging.

Tema:

Folkehelsearbeide for seniorer
DEN GODE SAMTALEN

- jakten på gullet i hverdagen -
Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013

Målgruppe:
De som jobber med eller planlegger helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre 

innen helse, velferd og kultur

Påmelding innen 5. juni, se info siste side

Arrangør:
Prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre

      

       Tønsberg    Hamar          Bærum         Lier     Ålesund
  kommune        kommune       kommune                     kommune             kommune



PROGRAM
Mandag 2. september 2013

08.30 – 09.30 Registrering

09.30 – 10.00 Velkommen til erfaringskonferansen

10.00 – 10.15 Folkehelsemusikk

10.15 – 13.00 Erfaringsdeling om :
• Kognitiv terapi med eldre v/ Dr. Torgeir Lindvig
• Helseknaggen ”å snakke med eldre om alkohol og

legemidler” v/ Einar Grøndalen  og Marcus Nøstdahl
• Mindfulness, oppmerksomt nærvær v/ Grete Bentseng

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 16.00 Erfaringsdeling om :
• Et godt liv – livet ut v/Live Brekke
• Samtaleguide forebyggende hjemmebesøk v/ Bodil 

Klungerbo og Anne Betty Sødal

16.00 – 17.00 Parallelle sesjoner 
Sal 1 – kafèdialog – fordypning i dagens tidligere temaer
• Helseknaggen
• Mindfullness 
• Et godt liv – livet ut
• Samtaleguide 

Sal 2 – Presentasjon av prosjekter gjennom helsedirektoratet
”Frisk og aktiv som godt voksen”  v/ Stine Hellebergshaugen 
og Elin Slåtsveen 
”Et friskere liv med forebygging” v/ Trygve Waldeland, 

. 
Pauser og kulturelle innslag underveis

Kl.19.30 KONFERANSEMIDDAG med Intimkonsert



PROGRAM 
Tirsdag 3. september 2013

09.00 – 09.15 Velkommen til en ny dag !

09.15 – 12.15 Den gode samtalen, hva gjør den med oss og den vi 
henvender oss til. En introduksjon av empatisk 
kommunikasjon som metode v/Anne Gro Tvedt

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 13.45 Lyst på livet v/ Trulte Konsmo og Gunvor M Reidarson,  

13.45 – 14.00 Kaffe og frukt

14.00 – 15.15 Jakten på gullet i hverdagen v/ Per Anders Nordengen

15.15 – 15.30 Avslutning

Årets erfaringskonferanse er krydret med faglige og kulturelle godbiter. Vår 
erfaring er at i det helsefremmende og forebyggende arbeidet er det å få til en 
god samtale med den eldre noe av det mest sentrale. Ved å skape tillit og ved å 
være oppmerksomt nærværende kan man bli kjent med den eldre og bistå med 
faglig veiledning. En slik samtale kan utgjøre en forskjell..



Foredragsholdere på årets konferanse:

Dr. Torgeir Lindvig, godkjent veileder i kognitiv terapi og familieterapi. Han 
har erfaring med kognitiv terapi i grupper med eldre. 

Einar Grøndalen, koordinator for Nettverk eldre og rusbruk Oslo. Han startet 
opp prosjekt eldre og rusbruk i 2009 Marcus Nøstdahl, sykepleier og 
prosjektleder for nettverket i Bydel St. Hanshaugen.

Grete Bentseng, Diplomert samtaleterapeut i psykosyntese og par- og 
relasjonsterapeut ved HumaNova, Stockholm og Oslo. Hun er Instruktør i 
Mindfulness ved HumaNova, Oslo. Fagkonsulent i Seniorsentrenes 
forebyggende team, Bærum kommune.

Live Brekke, folkehelsekoordinator i Lier kommune. Prosjektleder for  ”Et godt 
liv – livet ut”  og har arbeidet målrettet med å videreutvikle forebyggende og 
helsefremmende tjenester til seniorer i Lier. 

Bodil Klungerbo og  Anne Betty Sødal,  begge ergoterapeuter ved 
Infosenteret for seniorer i Trondheim. Gjennom Helsedirektoratet sitt 
utviklingsprosjekt har Infosenteret utviklet en samtaleguide for 
forebyggende hjemmebesøk

PARALLELLE SESJONER – SAL 1

Stine Hellebergshaugen prosjektleder Helsestasjon for eldre Hamar kommune 
og Elin Slåtsveen, prosjektleder Rådgivningstjenesten 65+ Gjøvik kommune 
vil presentere sitt prosjekt ”Frisk og aktiv som godt voksen” - Tilbud om 
informasjonsdag til alle som fyller 77 år. 

Trygve Waldeland, prosjektleder presenterer Vest Agder Prosjektet «et 
friskere liv med forebygging» som er et samarbeid mellom utviklingssentrene 
for sykehjem og hjemmetjenester i Agder.

PARALLELLE SESJONER – SAL 2

Her vil det bli mulig å fordype seg i temaer fra tidligere på dagen



Anne Gro Tvedt, Gestaltterapeut og nasjonal leder for skoleprogrammet VIP ( 
Veiledning og informasjon om psykisk helse), ved Lærings og 
mestringssenteret i Vestre Viken HF. Den gode samtalen har alltid vært et tema 
så lenge hun har vært en del av et spennende arbeidsliv i helsesektoren, på 
fødestuen, i helsefremmende og forebyggende virksomhet  i møter med fagfolk 
på tvers i kommunal tjeneste og  i institusjoner. De siste årene har hun hatt 
fokus på etterutdanning i empatisk kommunikasjon med spennende 
tilbakemeldinger fra deltakere.   Metoden virker!  

 

Trulte Konsmo har arbeidet med kvalitetsutvikling av helsetjenester siden 
2000 og har bred erfaring som prosjektleder innen kvalitetsutvikling, 
brukermedvirkning med mer. Er prosjektleder for Lyst på livet – 
forebyggende livscafeer for eldre. Gunvor Reidarson er pensjonist og driver 
livscaféer i Holmestrand.

Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte 
foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å 
formidle alvor med glimt og humor. Både i næringslivet, i foreninger og 
organisasjoner har han underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere. 

Trude Kristin Klæboe, Folkehelsemusiker og sangerinne vil bidra med 
kulturelle gullbiter som inspirerer og understreker konferansens budskap om 
faglig utvikling og refleksjon. Hun vil sammen med Frøydis Grorud bidra med 
intimkonsert på konferansemiddagen.  

Frøydis Grorud - Beat for Beat-saksofonist Frøydis lærte seg å synge før hun 
lærte å snakke. Hun spiller også flere instrumenter i tillegg til saksofon. For 
tiden øver hun på å spille rytmisk egg!



BINDENDE PÅMELDING  innen 5. juni 2013
Deltakeravgift kr. 2.500 inkl. konferansemiddag

Påmelding via mail til 
mailto:elin.hagen@tonsberg.kommune.no?subject=Påmelding til erfaringskonferansen 2013 

Dersom påmeldingslenken ikke er klikkbar, send epost til 
elin.hagen@tonsberg.kommune.no 

Send med følgende opplysninger i eposten:

Navn  -  Tittel  - Kommune  - E-postadresse

Evt allergier:

Skriv inn hva du vil delta på ved parallelle sesjoner (velge 1 eller 2)

Sal 1 – cafèdialog - fordypning i dagens tidligere temaer   
eller   

Sal 2 – Presentasjon av prosjekter i regi av helsedirektoratet

Faktura adresse

 

https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Quality-Hotel-Tonsberg
Tlf. 33 00 41 00
Epost: q.tonsberg@choice.no
Pris pr. døgn : Kr. 1010.- inkl. frokost i enkeltrom 

Kr. 1420.- inkl. forkost i dobbeltrom

Ved spørsmål om konferansen - ta gjerne kontakt med en i prosjektforum:  

elin.hagen@tonsberg.kommune.no bodil.klungerbo@trondheim.kommune.no
heidi.kleven@drammen.kommune.no live.brekke@lier.kommune.no
mieke.taverne@hamar.kommune.no liv.lied@alesund.kommune.no
camilla.kachel@baerum.kommune.no 

Velkommen til erfaringskonferanse i Tønsberg!

 HOTELLBOOKING

Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for 
overnatting. Det er holdt av rom ved Quality 
Hotel Tønsberg. 
Ved bestilling, oppgi at du er deltaker - 
Erfaringskonferansen 2013.
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