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Gjennom kultur og aktivitet 

involvere og engasjere 

mennesker i egen 

behandling, utvikling og 

bedringsprosess.  
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Blaarud kulturstue og møteplass 



 



Enhet for Kultur og helsefremmende arbeid 

3 grunnpilar i enhetens virksomhet: 

 Blaarud Kulturstue og møteplass 

 

 Tilrettelegge for friluftsliv og fysisk aktivitet med 
tilgjengelige arenaer på sykehuset og tilgang til 
aktivitet og allmenne arenaer ute  

 

 Kulturnettverket : www.kulturnettverk.no 

    Samarbeid mellom kommuner, DPS og                                                                                                                                     
 sykehus i Hedmark om aktivitet på tvers, 
 arenautvikling, og kompetanseoverføring  til 
brukere og ansatte.En brobyggerfunksjon.  

 

 

http://www.kulturnettverk.no/


Kultur og aktivitet er virksomt:  

Kultur og aktivitet motvirker passivitet og  
isolasjon og er et godt virkemiddel i 
folkehelsearbeidet. 

 

Kultur og aktivitet bidrar til bedring, 
mening, mestring  og personlig vekst. 

 

Kultur og aktivitet kan være en 
inngangsbillett til skolegang og arbeid. 



«Kultur i livskvalitetsperspektiv 1997-

2000» 

 

 Bakgrunn for prosjekt  

    «Kultur i livskvalitetsperspektiv» var stor        
 utflytting fra langtidsposter på 
sykehuset. 

 

 Oppdraget var å bidra til å bygge opp 
aktivitetstilbud ute i kommunene, - holdt 
ikke med leilighet, fine gardiner og trygd.  

 



Evaluering etter utskrivelser 

  



 Funn «Under veis» 
 

 At det er særdeles viktig med god oppfølging og gode overganger:  
  

 Brukerne mente følgende livsdomèner hadde sterkest sammenheng med 
livskvalitet.  

      følgende  3 var vektet nesten like mye. :  
 

1.Fritidsaktivitet 

2.Bosituasjon  

3.Helseforhold 
 
 

 Mange opplevde ensomhet og savnet vennskap 

 

 At aktivitet og deltakelse i aktivitet utover seg selv,  hevet 
livskvaliteten 
 



Kveldene er lange og 

helga er pyton!» 
sitat: Bruker Hamar kommune 1998 





 
Nasjonale retningslinjer for utredning,behandling og 

oppfølging av personer med psykoselidelser.  
8.9 Sosial ferdighetstrening   Gradering  A:  
Pasienter med  psykoselidelser som mangler sosiale 
ferdigheter tilknyttet hverdagslivets aktiviteter, bør tilbys 
trening i sosial  interaksjon og i andre ferdigheter som er 
nødvendige for å mestre et selvstendig liv. 

 
8.15 Sosial støtte og følgetjeneste  Gradering B: 

Å legge til rette for sosiale fellesskap og meningsfulle 
aktiviteter er en sentral oppgave innen psykisk helsearbeid. 
Aktivitetene må ta utgangspunkt i den enkeltes interesse  
og i størst mulig grad foregå på allmenne arenaer 
 
8.8 Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi: Gradering A 
Informasjon om betydningen av fysisk aktivitet, motivasjon 
til og tilrettelegging for aktivitet og trening bør inngå som 
en viktig del av en helhetlig behandling.  
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Det golfen og "Golf som Terapi" gir 

meg: 

 

* Et sted å utnytte egne ressurser. 

* Økt energi. 

* Økt selvverd. 

* Økt konsentrasjon. 

* Mosjon 

* Et sted hvor jeg kan være meg selv 

 og samtidig jobbe med 

 problemer jeg møter på i 

 hverdagen. 



Takk for oss!! 


