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PROJEKTET KULTUR FÖR ÄLDRE

Projektet Kultur för Äldre i Hagfors kommun pågår 1 september 2016 
till 31 augusti 2017. 

Målet är att varje äldreboende ska ha aktiva aktivitetsombud och att 
kultur i vården ska öka de boendes tillgänglighet till kultur och 
delaktighet i kulturlivet. Vi vill tillsammans med personalen skapa en 
process där kultur kan användas och ses i ett hälsofrämjande arbete.

Syftet är att ge personal på äldreboenden i Hagfors kommun verktyg 
och metoder för eget skapande av aktiviteter samt att ge dem fördjupad 
kunskap i kulturens betydelse för god hälsa.  Vi vill ge personalen 
inspiration och mod till att skapa egna sociala och kulturella aktiviteter. 

Personal anställa av andra arbetsgivare än Hagfors kommun är varmt  
välkomna att delta på våra föreläsningar.  
Det kostar ingenting att delta och vi bjuder på fika.  
Det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.
 
Observera att föranmälan till föreläsningarna är obligatorisk.  
Datum och information om hur och var anmälan ska ske finns längre 
fram i den här foldern.



FÖRELÄSNINGAR

TISDAG 6 SEPTEMBER 13.00–17.00

GUNNAR BJURSELL 
Professor emeritus Gunnar Bjursell har tidigare forskat kring geners 
betydelse för folksjukdomar.  Under de senaste åren har han engagerat 
sig i forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa och varit med vid 
satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. 

13.00 - Föreläsning  
15.15 - Fika och samtal
16.00 - 17.00 Workshop/uppstartsträff för aktivitetsombuden

ANMÄL DIG SENAST
26 augusti

TORSDAG 29 SEPTEMBER 13.00–17.00 

GUSTAV NYGREN
Gustav Nygren, Stockholms stadsbibliotek, har varit ledande i projektet 
SALUT, som står för ”Samarbete, lärande och utveckling.  Äldreomsorg 
och bibliotek i samverkan på Södermalm”.  Det står också för salutogent 
förhållningssätt, det vill säga att ta tillvara på det friska. Han kommer för 
att berätta om deras projekt och vad de gjort.

13.00 - Föreläsning 
14.15 - Fika och samtal
15.00 - 17.00 Workshop för aktivitetsombuden

ANMÄL DIG SENAST
19 september



TISDAG 8 NOVEMBER 13.00–17.00 

JANNIKA HÄGGSTRÖM
Jannika Häggström har jobbat som undersköterska i demensvården. 
Hon har skrivit boken "Som får ditt hjärta att sjunga", som handlar om 
det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning. 
Nu jobbar hon som kulturarbetare, sångerska, skribent med mera, och 
hon beskriver sig själv som "MedMänniska Utan Titel". 

13.00 - Föreläsning 
14.45 - Fika och samtal
15.30 - 17.00 Workshop för aktivitetsombuden

ANMÄL DIG SENAST
26 oktober

TORSDAG 19 JANUARI 13.00–17.00 

NINA BÄCKMAN
Nina Bäckman jobbar som uttryckande konstterapeut i Karlskoga  
kommun och använder sig dagligen av kultur som verktyg i sitt arbete. 
Hon kommer att berätta om hur hon arbetar och om uttryckande  
konstterapi. 

13.00 - Föreläsning 
14.30 - Fika och samtal
15.15 - 17.00 Workshop för aktivitetsombuden

ANMÄL DIG SENAST
9 januari



TISDAG 14 MARS 13.00–17.00

LARS AHLIN OCH PLAYMÄKERS
Lars Ahlin, kulturmäklare i Södertälje kommun som leder Kultur365. 
Kultur365 syftar till att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet,  
social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun.
PlaymÄkers är en del av Kultur365 där unga möter äldre och genom ny 
teknik väcker minnen och aktiverar sinnen på vård- & omsorgsboenden, 
dagverksamheter och hemtjänsten. Med surfplatta, projektor och  
filmduk presenteras världen via internet. 

13.00 - Föreläsning 
14.45 - Fika och samtal
15.30 - 17.00 Workshop för aktivitetsombuden

ANMÄL DIG SENAST
3 mars



INFORMATION

FÖRELÄSNINGARNA, LOKAL
Älvstranden Bildningscentrum. Karta finns på vår hemsida,
hagfors.se/abc

FÖRELÄSNINGARNAS LÄNGD
är cirkatider, de kan bli något kortare eller något längre än planerat

ANMÄLAN
PERSONAL ANSTÄLLDA AV HAGFORS KOMMUN

Enhetschefer anmäler sin personal i R:
Voo_soc_utbildning 2016 (sedan 2017) Kultur för Äldre 
Ansvar 515  Verksamhet 52186  Projekt 7554

PERSONAL ANSTÄLLDA AV ANNAN ARBETSGIVARE 

Anmälan till carina.hallgren@hagfors.se eller 0563-186 55

ANMÄLAN SKA VARA INNE SENAST

26 augusti - föreläsning av Gunnar Bjursell tisdag 6 september 

19 september -  föreläsning av Gustav Nygren torsdag 29 september

26 oktober - föreläsning av Jannika Häggström tisdag 8 november

9 januari - föreläsning av Nina Bäckman torsdag 19 januari

3 mars - föreläsning av Lars Ahlin och PlaymÄkers tisdag 14 mars



HAR DU FRÅGOR OM PROJEKTET? 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA

CARINA WIBERG   
0563-185 27
070-625 21 00   
carina.wiberg@hagfors.se

INGELA KÅRESKOG 

070-570 07 58 
ingela.kareskog@gmail.com

FREDRIK RÖÖS  
0563-187 86
fredrik.roos@hagfors.se

SABINA BYBERG   
0563-185 74
076-849 88 24    
sabina.byberg@hagfors.se




