
17. og 18. april 2013 på 
Rica Seilet Hotel, Molde

Påmeldingsfrist 15. mars

Velkommen til

KreativOmsorg ’13

www.KreativOmsorg.no

 omtanke  solidaritet  samhold

Foto: Arild Moen



Program for

KreativOmsorg ’13

Onsdag 17. april

10.45  Åpning
 Velkommen til Molde ved ordfører Torgeir Dahl.
  Velkommen til KreativOmsorg 2013 ved Kjellfrid T. Blakstad, leder Fagforbundet, 

Seksjon helse og sosial.
 Kunstnerisk velkommen ved Molde kulturskole.
  Praktiske opplysninger ved Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet, Seksjon helse  

og sosial.

12.00  Lunsj

13.00   Avgang til Teateret Vårt 
  Vi får oppleve stykket «Vår underfulle verden» av Giacomo Ravicchio. Forestillingen 

tar på en varm og fin måte hull på kanskje det vanskeligste spørsmål av alle. 
Hvordan er det å bli gammel på ordentlig? Er det da man skal slutte å tenke på seg 
selv og gjøre noe bare for andres skyld?

15.00  Tilbake til hotellet med innsjekking

15.30   Munnhelse hos syke eldre
  Hvordan ser det ut i munnhulen hos syke eldre? Hva påvirker og hva kan vi gjøre for 

å bedre munnhelsen? Smaksopplevelse, appetitt og næring. 
Ved tannlege Kirsten Solemdal. 

16.15  Aktivitet og sysselsetting for personer med demens – et samarbeid mellom 
Sunnmøre museum og Ålesund kommune

  Erfaringer fra prosjektet presenteres av prosjektleder Brit Krøvel USHT Møre og 
Romsdal, Anne K.R. Roald og Liv Arseth Lied. 

17.00   Helseløype på Romsdalsmuseet i Molde
  Det er søkt om tilskuddsmidler for å utviklet en helseløype på Romsdalsmuseet. 

Dette er et samarbeids prosjekt mellom blant annet Friluftsrådet i Nordmøre og 
Romsdal, Romsdalsmuseet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Ved Ola Fremo 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Petter Jenset, prosjektleder friluftsliv i Møre 
og Romsdal fylkeskommune.

  Treningsvenn for personer med demens
  Nasjonalforeningen for folkehelsen har søkt om tilskuddsmidler for å utvikle et 

tilbud om frivillige treningsvenner til hjemmeboende personer med demens i 
samarbeider med idretten og deres Treningskontaktordning. Dette vil skje i 
samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets. Ved Ellen Hammer, rådgiver Møre og 
Romsdal idrettskrets og Else Marie Gulseth, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
daglig leder fylkeskontoret MR.

Facebook: www.facebook.com/kreativomsorg



– Gir liv til dagene

  Norsk Jeger og Fiskerforbund og Fagforbundet
  Snøen laver ned, og det er skarpt i vinterlufta. Inne i klubblokale til Vang jakt- og 

fiskeforening er det lunt. Lunt både fra sprakingen i ovnen og ikke minst i forhold til 
opplevelsen, kaffekoppen og historiene. Film og presentasjon.

18.00  Slutt for dagen

19.30  Middag med kulturinnslag

Torsdag 18. april

09.00  Nytt opplæringstilbud i aktiv omsorg
  Prosjektleder Gro Lorentzen presenterer opplæringsprogrammet som Senter for 

omsorgsforskning Sør ved Høgskolen i Telemark er i ferd med å utvikle på oppdrag 
fra Helsedirektoratet.

10.00 Pause og utsjekk

10.30  «Med fortellinger i tursekken»  
Ved prosjektleder og historieforteller Inger Wictorsen, daglig leder Vandrer med 
Vers og Wictorsen, Hamar.

11.30 Lunsj

12.30  Rehabilitering og vedlikehold av funksjoner hos personer med demens
 Ved Marit Hoemsnes Angen, daglig leder ved Råkhaugen dagsenter.

 Intimkonsert med Kor Kjekt-koret. 

13.10  Å være detektiv i en kognitiv labyrint, en viktig del av arbeidsoppgavene til 
helsepersonell i demensomsorgen 
Ved Marit Sjørengen, vernepleier i Ringsaker kommune, med blant annet master  
i gerontologi.

14.10  Fra demensens indre landskap 
En intervjubasert studie om å forstå og leve med sin demens. Ved Kjersti   
Wogn-Henriksen, sjefpsykolog Helse Møre og Romsdal.

15.10 Avslutning og vel hjem. Vi ses i 2014!

www.KreativOmsorg.no



Påmeldingsskjema

KreativOmsorg ’13
17. og 18. april 2013

Etternavn:  ..........................................................................................  Fornavn: ...............................................................................

Adresse:   ...............................................................................................................................................................................................

Postnummer:  .....................................  Poststed:  ............................................................................................................................

Arbeidssted:  ........................................................................................................................................................................................

Stilling:  .................................................................................................................................................................................................

Telefon privat: .......................................................................   Telefon arbeid:  ..............................................................................

E-post: .....................................................................................................................................................................................................

Faktura sendes til:  .............................................................................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................................................................................

Postnummer:  .....................................  Poststed:  ............................................................................................................................

Kryss av

 Alternativ 1:  2 dager full pensjon – kr 2 300,-

 Alternativ 2:  2 dager full pensjon og ekstra overnatting m/frokost 17.–19. april – kr 3 300,-

 Alternativ 3:  2 dagpakker – uten middag/overnatting – kr 800,- 

Fagforbundets medlemmer kan søke om yrkesfaglig stipend som gir inntil 50% støtte av egne utgifter.

Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn.

Påmeldingsfrist 15. mars 2013

Dato:  ....................................................

Underskrift:  .........................................................................................................................................................................................

Påmelding sendes:  

Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

eller elektronisk, se www.kreativomsorg.no 
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