
ERFARINGSKONFERANSE I OSLO 

 
Helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre i Samfunnssalen i Oslo 5. og 6. september. 

 

Erfaringskonferansens historie. 

De tre første erfaringskonferansene ble arrangert i Trondheim 2008, Tønsberg 2009 og i 

Drammen 2010. Mål for konferansene er å skape en arena for utveksling av erfaringer og der 

en kan tilegne seg ny kunnskap og ny forskning.  

 

Målgruppe. 

Helsepersonell og andre aktører som arbeider med forebyggende og helsefremmende arbeid 

rettet mot eldre. Konferansene vil ha spesielt fokus på oppsøkende, helsefremmende og 

forebyggende hjemmebesøk.  

 

Årets hovedtema var Mestring.  

Dag 1:  

 Positiv psykologi og ”flyt som ressurs” 

Fokuset flyttes fra sårbahet til sykdom til menneskelige styrker og ressurser, som igjen 

kan bidra til å øke både mestring og tilfredshet. 

 

 
 

Erfaringer fra 15 år med lovpålagte forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk i 

Danmark.  

 
 

 

Dag 2:  

 Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon. 

En væremåte som handler om å styrke den enkeltes evne til å lytte til den andres 

følelser og behov uten å gå i forsvar . Og, hvordan være oppmerksomt nærværende i 

møte med andre. 

 

Neste år vil konferansen arrangeres i Trondheim 3. og 4 september 2012. 

 

Lisa Vivoll Straume(bildet), forsker og faglig leder i 

MIND AS hadde et meget engasjerende innlegg om 

positiv psykologi og ”flyt som ressurs” 

 

Foto: Brit S. Krøvel 

 

Vibeke Reiter og Anne Marie Olsen orienterte om SUFO( 

Landsforeningen for ansatte i sundhetsfremmende 

Forebyggende hjemmebesøg i Danmark) sin nettside og 

kunnskasportal. 

 

Foto: Brit S. Krøvel 

 

 

 



                                    

Deltakere fra Ørsta kommune:  

Wenche Flo og  

Toril Boska Bjørke. 

Wenche er også Ørsta kommunes 

kontaktperson i det faglige 

nettverket for USHT i Møre og 

Romsdal. 

 

Foto: Brit. S. Krøvel 

Deltakere fra Ålesund kommune og utviklinsgsenteret for 

hjemmetjenester i Møre og Romsdal. 

Fra venstre: Liv Årseth Lied, Brit S. Krøvel, Anne K. R. 

Roald, Anita T. Brekke og Ellinor Slinning. Ida Skotheim 

var bak kameraet. 
 


