
Sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn!
Scandic Hell 28. - 29. mars 2023

PROGRAM

Livsgledekonferansen 2023

Tirsdag 28. mars
9.00 - 10.00 Registrering
10.00 - 11.15 Åpning av konferansen v/Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge 
  Plan for god eldreomsorg v/Erlend Svardal Bøe (H) 
11.15 - 11.45 Pause, mulighet for å besøke stands
11.45 - 13.00 Utdeling av Livsgledeprisen 2022 v/Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre 
  Hva ligger i begrepet livsgledemangfold? v/Annbjørg Lyngås, fagutvikler i Livsglede for Eldre 
  Hvordan jobber Oppdal kommune med livsgledemangfold? v/ Oppdal kommunes    
  “Kulturminister” Hanne Løvrød Granheim 
  Panelsamtale om livsgledemangfold
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.00 Skeive perspektiv i eldreomsorgen v/Janne Bromseth, forsker, forfatter og fagleder i FRI 
  Hvordan ivareta mangfold og møte det med forståelse? v/Ingrid Rosendorf Joys,    
  generalsekretær i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn 
  Kvinners helse og dobbeltdiskriminering av eldre kvinner v/Helga Hjetland, Pensjonistforbundet
15.00 - 15.20 Pause, mulighet for å besøke stands
15.20 - 16.30 Hvordan tilrettelegge for tros- og livssynsutøvelse for brukere av kommunale helse- og   
  omsorgstjenester v/Per Gunnar Disch, førstelektor ved Senter for omsorgsforskning, sør,   
  Tema: demens (info kommer)
  Avslutning v/Arne Halaas, generalsekretær i Pensjonistforbundet
  Dagens musikant: Lars Martin Myhre

  Middag og mingling i Restaurant Amelia om kvelden.

Onsdag 29. mars
9.00 - 10.00 Registrering
10.00 - 11.15 Åpning av dagen v/Eldreombud Bente Lund Jacobsen
  Hvordan benytte seg av nærmiljøet rundt de eldre? v/Siri Bjerkan, rådgiver i Livsglede for Eldre
  “Notodden-modellen”: et eksempel på hvordan samarbeid skaper god eldreomsorg v/  
  livsgledekonsulent Grethe Duesund 
11.15 - 11.45 Pause, mulighet for å besøke stands 
11.45 - 13.00 Sang fra gledesspredere i en livsgledebarnehage
  Frivillighet og eldreomsorg v/ Susanne Solvi Fagerbakke, Verdighetssenteret 
  Fire gode eksempler på hvordan frivilligheten skaper aktivitetstilbud for eldre
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.00 ABC-konseptet Hodebra for bedre mental helse: hva er det og hvorfor virker det? v/Steinar   
  Krokstad, professor i sosialmedisin
  Læring i et livsløpsperspektiv v/Maren Lie Malmo, grunder og læremiddelforfatter
  Sofasamtale: Hvordan inkludere eldre i Hodebra-aktiviteter?
15.00 - 15.20 Pause, mulighet for å besøke stands
15.20 - 16.30 Generasjonsmøters betydning for utvikling av nærmiljøet v/Tone Elise Madland (Ap)
  DIGI-venn: generasjonsmøter og digital kompetanseoverføring v/Iselin Vistekleiven, Smart   
  velferdsregion Nord-Gudbrandsdal
  Frivillighetens kraft i lokalsamfunnet v/Michelle Grude Heggen, Norges Frivilligsentraler 
  Avslutning v/Norske Kvinners Sanitetsforening
  Dagens musikanter: Jazzduo v/Jon-Anders Myrvang

  Mer info her: Livsgledeforeldre.no/livsgledekonferansen2023

Livsgledekonferansen 2023 er et samarbeid mellom Livsglede for Eldre, Pensjonistforbundet og Norske Kvinners Sanitetsforening.

http://Livsgledeforeldre.no/livsgledekonferansen2023

