
 Inbjudan till inspirationsdagen 
Kultur för Äldre

9 oktober 2015 på Halmstad Teater!
Tid: 08:30-15:45

Inspirationsdagen riktar sig främst till personal 
inom äldreomsorg och kulturområdet! 

Under dagen inspireras vi av föreläsningar, goda 
exempel från Halländska verksamheter och under-
hållning i olika former. Ta del av hela programmet 
på efterföljande sidor. 

Anmälan via www.regionhalland.se/utbildningsocheventservice senast 17 september 2015.  
Kom ihåg att välja seminarier vid din anmälan!  
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum med hela deltagaravgiften. Överlåt platsen till 
kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. 

Kontakt: Maria Nordin
Region Halland
Telefon: 072-72 94 786
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Samma dag arrangerar Region Halland även en nationell konferens där politiker och chefer 
för kommuner, regioner/landsting och andra aktörer i landet får ta del av goda exempel på 
långsiktiga former för kultur som resurs i äldreomsorg och för äldre. Konferensen pågår pa-
rallellt med Inspirationsdagen på Halmstad Teater. Inbjudan till den nationella konferensen 
kommer att skickas separat till politik- och ledningsnivåer.



Program fredag 9 oktober 
08:30  Registrering och fika

09:00  Inledning och underhållning

09:40 Föreläsning    
    
När orden inte räcker till
Hur gör man när orden inte räcker till? Sabina Henriksson berättar och visar, i ord och ton med 
utgångspunkt från sitt aktivitetsmaterial ”Ju mer vi är tillsammans”, hur man kan kommunicera 
med hjälp av sinnesstimulans, sång och musik för att väcka minnen och nyfikenhet.

Sabina Henriksson är verksam som musiker, vissångerska, föreläsare och författare. För 34 år 
sedan födde Sabina en flicka med en svår hjärnskada. Detta gjorde henne så småningom 
medveten om hur man kan använda musiken som en hjälp för att nå fram till människor på ett 
annat sätt. Med sin smittande glädje och entusiasm förgyller Sabina inspirationsdagens 
förmiddag.

10:30 Paus 

10:50 Valbara parallella seminarier  - se nästa sida

11:20 Paus

11:30 Valbara parallella seminarier  - se nästa sida

12:00 Lunch och kaffe

13:30 Seminarium med Teater InterAkt

Att vara där du är - närvaro, tillit och empati inom äldrevården
Varvat med interaktivitet i form av värderingsövningar och reflektion visas två scener ur ”Rym-
den emellan”. Föreställningen handlar om att drabbas av demens, att vara anhörig eller att 
arbeta med demenssjuka. Det blir en vacker, skrämmande och humoristisk djupdykning i de 
tankar och känslor som väcks i mötet med en demenssjuk. Hur ser vi på våra äldre som inte kan 
ta vara på sig själva, och på dem som har den viktiga och svåra uppgiften att vårda dem?

Teater InterAkt är en teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställ-
ningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus. De arbetar 
med projektet Mänskliga gränsområden, där ljus sätts på de vars röster inte hörs i samhället. 

15:00 Dagen summeras

15:45 Avslut

Observera att det kommer finnas hundar på Teatern under dagen.



Valbara seminarier
Välj Ett seminarium mellan 10:50-11:20 och Ett mellan 11:30-12:00 

1. Minnenas Café
För de som drabbats av lättare minnessvikt eller demens erbjuder Halmstad kommun 
gruppträffar varje vecka. Syftet är att skapa en stimulerande, positiv samvaro med akti-
viteter som är anpassade efter deltagarna. Gamla minnen, musik, spel, träning för kropp 
och hjärna samt kaffe med dopp är exempel på ingredienser. För att delta krävs varken 
biståndsbeslut eller demensdiagnos, deltagarna kommer till gruppen genom ett tätt 
sammarbete mellan demensteamet och aktivitetsledaren. Seminariet leds av Ann-Sofie 
Löfqvist anhörigkonsulent och Annette Karlsson undersköterska.

2. Ebbas Hälsohörna - från idé till verklighet
Hur får vi brukarsamverkan? Hur tar vi tillvara på brukarnas ideér? På Fridhems-
gården i Lilla Tjärby rör man på sig lite mer i en hörna med anpassade träningsredskap. 
Anna-Lena Johansson vik enhetschef, Camilla Nilsson fysioterapeut och Linda Karlsson 
undersköterska, berättar hur man gick från en brukares idé till verklighet och ordnade 
Laholms kommuns första gym för äldre på ett särskilt boende.

3. Surfcafé 
Det ska vara enkelt, kravlöst och roligt att ta sig till ett Surfcafé! I Varbergs kommun 
använder man sig av befintliga mötesplatser för seniorer. Där behöver de ingen egen 
teknik, men har de en smart mobil eller surfplatta kan de ta med sig den. Inga för- 
kunskaper krävs. De som kan mer delar gärna med sig av kunskapen, vi försöker främja 
och ta tillvara detta! En del av projektet är att hitta seniorer som tycker att det är roligt 
med tekniken och som vill vara seniorcoacher på Surfcaféerna framöver. Seminariet 
leds av Malin Lenestad aktivitetssamordnare Varbergs kommun. 
  
4. Hundtricket
Hylte kommun söker aktivt samverkan med lokala förmågor när det gäller aktiviteter 
för deras äldre. I detta seminarium får vi möjligheten att ta del av ett smakprov på ett 
uppskattat och kreativt  samarbete med Cirkus Olympia och deras föreställning med 
hundar.  Seminariet leds av personal från kommunen och medverkar gör Cirkus 
Olympia och hundarna!

5. Bunnemetoden
Kulturskolan i Varberg delar med sig av den spännande Bunnemetoden som känne-
tecknas av speciella musikinstrument som undanröjer praktiska hinder för att kunna 
använda redskapet musik om man har ett funktionshinder. Utgångspunkten är att vi 
utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt när vi spelar musik och sjunger tillsammans. 
Seminariet leds av Clas Bastholm, Attilio Vampore och Johann Laux lärare på Kultur-
skolan.  


