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Invitasjon til erfaringskonferanse: 

”Sammen for aktive eldre” 

 

Organisasjonene som deltar i det norske 

PASEO-nettverket inviterer i fellesskap til en 

konferanse hvor suksessfaktorer og 

ressurser som er nødvendig for å fremme 

fysisk aktivitet blant eldre vil belyses. Dette 

vil gjøres gjennom presentasjoner av 

konkrete erfaringer fra ulike deler av Norge, og gjennom å rette oppmerksomhet 

mot utfordringene forbundet med et lavt fysisk aktivitetsnivå og demografiske 

endringer i årene som kommer. Vi ønsker velkommen til alle som er interessert 

i arbeid for å fremme helse og sosial deltakelse blant eldre gjennom fysisk 

aktivitet. 

Det norske PASEO-nettverket ble etablert høsten 2009 i forbindelse med 

gjennomføringen av EU-prosjektet PASEO. Prosjektets mål er å styrke ressurser 

som er nødvendig for å fremme helse blant eldre gjennom fysisk aktivitet. Det 

norske nettverket består av aktører som på ulike måter arbeider for å fremme 

fysisk aktivitet blant eldre. 

Vi oppfordrer deg til å spre invitasjonen til andre i og utenfor din organisasjon 

som kan være interesserte. Det vil bli satt opp bord slik at de som ønsker å ta 

med brosjyremateriell har anledning til legge fram dette under konferansen. 

Tid, sted og påmelding 
8.juni 2011, Kl. 10:00-14:45 i Helsedirektoratets lokaler i Universitetsgata 2, 
Oslo. Påmeldingsfrist er satt til 24.mai. For konferanseprogram og påmelding, 
gå til: 
http://www.paseonet.org/national_alliances_norway_konferanse.html 
Vi gjør oppmerksom på at deltakerliste med e-postaddresser legges i 
konferansemappen. Spørsmål kan sendes til kare-ronn.richardsen@hf.hio.no   

 

Med vennlig hilsen 
Astrid Bergland 

Professor ved Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Oslo 

Hva kreves for å tilrettelegge 
for helsefremmende fysisk 
aktivitet blant eldre nå og i 

framtiden? 
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 ”Sammen for aktive eldre” 

Konferanseprogram 

 

Tid / sted: 8. juni 2011, Kl 10-14:45, i Helsedirektoratets lokaler i Oslo i Universitetsgaten 2. 

Deltakelse er gratis, men det er begrenset antall plasser, så første mann til mølla.  

Påmelding: senest 24.mai  

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

10.00 – 10.15 Åpning og velkomst   
      v/ Astrid Bergland, Professor v/Høgskolen i Oslo, Avd. Helsefag 

 
10.15 – 11.00 

 
Innlegg 
o "Fysisk aktivitet for eldre - utfordringer fremover" 

v/Jorunn Helbostad, Seniorforsker v/NTNU, Institutt for 
nevromedisin.  Medlem av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet 

 

11.00 – 12.10 

 
Fra ord til handling  
o ”Aktivitetsglede ved Sogndal omsorgssenter”  

v/May Britt Hauge, Spesialfysioterapeut med fordypning i geriatri, 
Sogndal kommune 

o ”Friskere eldre i friluft” 
 v/Marianne Sanderud, Friluftskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund 

o ”Ut på tur med Den Norske Turistforening” 
v/ Heidi Kristine Syrdahl Rustand, Spesialrådgiver, DNT 

o ”Forebyggende fysioterapi for eldre” 
v/Grethe Oksholen, Spesialist i geriatrisk fysioterapi, Bamble kommune 

 
12.10 – 13.15 Enkel Lunsjservering 

 
13.15 – 14.15 

 
Fra ord til handling  
o ”Dans i glede – dans for livet” 

v/Bjørg Kolltveit, Prosjektleder i Seniordans Norge 
o ”Produktet er prosessen og prosessen er produktet” 

v/Astrid Heide Vaskinn, Fysioterapeut, Trondheim kommune 
o ”Trim – uten å bli bløt på bena” 

 v/Inger Marie Raabel, Ergoterapeut, Helsestasjon for eldre, Hamar 
kommune 

 
14.15 – 14.30 

 
Fra nettverk til nettverk 
o ”Hva kan vi lære fra andre PASEO-nettverk i Europa?”  

v/ Elisabeth Bø, Stipendiat ved Høgskolen i Oslo  
 

14.30 – 14:45 
 
Avrunding og avslutning: PASEO – veien videre. 
o Forankring av et framtidig nettverk 

  

  



Medlemmer i PASEO-nettverket  
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