
Invitasjon:

Den 7. erfaringskonferansen i helse-
fremmende og forebyggende arbeid for 
eldre innen helse, velferd og kultur.



Historikk:

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike former 
i mange av landets kommuner i en årrekke. Stadig flere kommuner melder 
sin interesse da man ser at forebygging til de aller eldste nytter.  
Samhandlingsreformen vektlegger forebygging på mange arenaer.
 
Etter initiativ fra ansatte innen feltet i Trondheim kommune, arrangerte 
man i 2008 den første erfaringskonferansen for helse personell og andre  
aktører som jobber innen dette feltet. Senere har dette blitt et årlig  
arrangement. Ansvarlige for dette arrangementet har vært et prosjektforum 
som har bestått av ildsjeler fra ulike kommuner. 

Konferansen har vært arrangert i følgende kommuner:
• Trondheim 2008 – 105 deltakere
• Tønsberg 2009 – 125 deltakere
• Drammen 2010 – 130 deltakere
• Oslo 2011 – 160 deltakere
• Trondheim 2012 – 130 deltakere
• Tønsberg 2013 – 140 deltakere
 
Vår hovedoppgave som helsepersonell med fokus på helsefremmende og 
forebyggende arbeid til seniorer/eldre er å tilrettelegge og bidra til at 
seniorer tar ansvar for egen helse. Erfaring viser at det er stor variasjon i 
helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i kommune-Norge. 
Formålet med erfaringskonferansen er å bidra til erfaringsutveksling og 
kompetanseheving.
 
Arrangør:  
Prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre

Tønsberg
kommune

Drammen
kommune

Hamar
kommune

Bærum
kommune

Trondheim
kommune

Lier
kommune

Ålesund
kommune

Bergen
kommune



Mandag 1. september
08.30–09.30: Registrering og kaffe med rundstykker
09.30–10.00: Åpning av konferansen
10.00–10.45:  Lena Müller og Runa Frydenlund: Hvordan snakke med eldre  
  om deres rus og legemiddelbruk? Hvem er morgendagens eldre?  
  Fakta og erfaringer fra praksisfeltet.
10.45–11.00: Pause med folkehelsemusikk
11.00–11.45: Mette Tøien: Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk  
  fra mottakerens perspektiv.
11.45–12.30: Bernadette Kumar: Å bli eldre i et fremmed landskap
12.30–13.30: Lunsj, avsluttes med folkehelsemusikk
13.30–14.15: Ebba Bredland: Eldre menn og fysisk aktivitet i hverdagen
14.15–14.30: Pause  
14.30–15.15: Ildri Kjølseth: Selvmord hos eldre, kan vi forebygge?
15.15–16.00: Kåre Hagen: Morgendagens omsorgstjenester 
  – hvordan få den alderdom vi ønsker?
Kl. 20.00: Konferansemiddag med intimkonsert

Tirsdag 2. september
08.50–09.00: Velkommen til dag 2
09.00–11.30: Hege Vinje: Tanker rundt helsens mysterium
11.30–12.30: Lunsj
12.30–13.15: Mirka Kraus: Eksistensielle utfordringer i alderdommen 
13.15–13.30: Pause
13.30–14.15: Mirka Kraus fortsetter
14.15–14.30: Pause
14.30–15.15: Heidi Klefstad: Hverdagsfilosofi, hverdagsglede, arbeidsglede
15.15–15.30: Avslutning

Det er plass til inntil 10 stands forelesningssalen. 
Vi oppfordrer kommuner til å presentere sitt arbeid/sine prosjekter under  
konferansen. De som er interessert i dette melder fra til 
Mieke.Taverne@hamar.kommune.no.

Årets program:



Lena Müller, koordinator for tidlig intervensjon, og Runa Frydenlund,  
spesialkonsulent, begge fra Kompetansesenter rus-Oslo, Velferdsetaten.
Dagens seniorer har et større forbruk av legemidler og høyere konsum av 
alkohol enn deres forgjengere. Hvilke utfordringer vil dette skape for helse 
og omsorgstjenestene i framtiden? 
Hvem er morgendagens eldre? Hvordan snakke med eldre om deres rus og 
legemiddelbruk? I dette foredraget deler de av sine kunnskaper om fakta, 
og erfaringer fra praksisfeltet.
 

Kåre Hagen, Direktør ved NOVA – Norsk Institutt for forskning om Opp-
vekst, Velferd og Aldring skal foredra om Morgendagens omsorgstjenester 
– hvordan få den alderdom vi ønsker? Hagen ledet utvalget som utredet 
Innovasjon i omsorg – og som ble mye av grunnlaget for stortingsmelding 
29 (2012-13) om «Morgendagens omsorg».

 
Ildri Kjølseth, Overlege/spesialrådgiver, spesialist i geriatri
ansatt RVTS øst/Oslo Universitetssykehus
Selvmord hos eldre. Kan vi forebygge?
Arbeidet som kliniker ved geriatriske sykehusavdelinger i mange år.
PhD i 2010 med avhandling om eldres selvmord i Norge. Utviklet kursopp-
legg om temaet for helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Heidi Klefstad, Daglig Gledesspreder som snakker om hvordan vi kan velge 
å være en «daglig gleder», om hverdagsglede; og går nærmere inn på om 
hvordan det du sier og tenker har ringvirkninger for deg selv og andre. Klef-
stad driver firmaet Daglig Gleder

Mette Tøien, Sykepleier, Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold. Veiledere: professor Lisbeth Fagerström, HBV og professor Ida 
Torunn Bjørk, UiO. Tøien skal foredra om eldres erfaringer med og oppfat-
ninger av helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk og undersøker 
helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk sett fra mottagernes per-
spektiv: Hvordan erfarer de eldre selv nytte og betydning av HFHB? Hva er 
viktig for gode resultater av HFHB?

Litt om årets forelesere:



Ebba Bredland, er opprinnelig fysioterapeut, nå høgskolelektor på Høgskolen 
i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag. Har jobbet 30 år i ulike 
praksisstillinger rundt om i Norge, fra -99 på HIST og i 4½ år på Infosenteret 
i 50 % stilling. Jobbet med fagutvikling i alle år.

Mirka Kraus, er spesialist i klinisk gerontopsykologi Mirka Kraus MNPF.
Tema for konferansen er bl.a. eksistensielle utfordringer i alderdommen, 
ensomhet, manglende sosial nettverk og konsekvenser av den,  forebyggen-
de behandlingsformer. Kraus er opprinnelig polsk psykolog, Hun har vært 
spesialist i gerontopsykologi i 15 år, i nesten 20 år medlem av fagutvalget 
eldrepsykologi ved Norsk Psykologforening, jobbet i 25 år med eldre ved 
alderspsykiatrske avdelinger ved Ullevål sykehus og Ahus.Fra 2007 har hun 
hatt privat praksis for alderspsykiatriske pasienter. Hun holder foredrag ved 
videreutdanningsprogrammer i flere norske kommuner og høyskoler. 

Bernadette Kumar, er utdannet lege ved St. John’s Medical College i 
Bangalore, India, og har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet  
i Oslo (UiO).  Kumar har flere års internasjonal erfaring blant annet fra  
jobb i UNICEF, WHO, WFP, Verdensbanken og NORAD. Hun har jobbet i 
Sør-Sudan, Somalia, Nord West Kenya, Vestbredden og Gaza, Nord-Korea  
og Kina.Kumar koordinerte den første store helseundersøkelsen blant 
 innvandrere i Oslo i 2000.

Hege Forbech Vinje, bor i Sandefjord og har siden 2000 arbeidet ved  
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Vinje er utdannet sykepleier, har embets-
eksamen i sykepleievitenskap med fordypning i ledelse og administrasjon 
fra UiO, og en doktorgrad i helsefremmende arbeid fra UiB. Vinje er ansatt 
ved Institutt for helsefremmende arbeid. Forskningsområdene er arbeidsliv 
og salutogenese.

Vår folkehelsemusiker i år er Frøydis Grorud. Hun er kjent fra blant  
annet Beat for Beat på NRK. Hun har på årets konferanse med seg  
Trude Kristin Klæboe på dagtid. Kveldens gjest blir en overraskelse!



Deltakeravgift kr 2.500,- inkl. konferansemiddag

Påmelding til erfaringskonferansen 2014 
https://www.drammen.kommune.no/no/Skjemaer/Skjemaer---pameldinger/
Pamelding-erfaringskonferanse-i-helsefremmende-og-forebyggende-ar-
bid-for-eldre/

Dersom påmeldingslenken ikke er klikkbar, send epost til:  
heidi.kleven@drmk.no 

Send med følgende opplysninger i eposten:
Navn – Tittel – Kommune – E-postadresse – Fakturadresse – Evt allergier.

Hotellbooking           
Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for overnatting.  
Det er reservert rom ved First Hotell Ambassadeur, Drammen.
Ved bestilling, oppgi referansenummer #2628739

Pris pr. døgn: kr 895,- inkl. frokost i enkeltrom 
  kr 1.095,- inkl. frokost i dobbeltrom

Vi gjør oppmerksom på at hotellet IKKE sender ut faktura på beløp  
under kr 5.000,-. Beløp under dette må betales kontant.

Ved spørsmål om konferansen – ta gjerne kontakt med 
heidi.kleven@drmk.no eller hilde.danielsen@drmk.no

Velkommen til 
erfaringskonferanse  
i Drammen!

PÅMELDING innen 28. mai 2014


