
Åse Minde (Aker 
Universitetssykehus, 
Oslo). Mastergrad i 
kunsterapi fra USA. 
Enhetsleder ved 
Poliklinikk for spise-
forstyrrelser, Aker 
universitetssykehus. 

Auditorium B1 – 018, UiA, Kristiansand

Konferanse, 25. – 26. mai 2009

Kunst, kultur og kreative 
terapiformer i psykisk helsearbeid

Kunst, kultur og kreative terapiformer i det psykiske helsefeltet har lenge vekket interesse i Norge og i 
utlandet. Konferansen våren 2009 har som formål å rette oppmerksomhet mot “kreativitetskravet” i 
rammeplanene for videreutdanning/mastergrad i psykisk helsearbeid/psykososialt arbeid med barn og unge. 
Det blir et fokus på forebyggende, rehabiliterende og kurative nivåer bl.a. innen psykisk helsearbeid og 
psykososialt arbeid med barn og unge.

Hovedtalerne er pionerer innen ulike kunstneriske og kunsterapeutiske fagområder i Norge.

Det skal bl.a. drøftes forhold mellom kunst, kunstneriske aktiviteter som (mulige) tilbud til brukerne av psykisk 
helsetjenester, og kunstterapier som behandlingstilbud, lokalt eller på 2. linjetjenesten.

Det skal også rettes lys mot forsknings- og utdanningstilbudene (eller mangel på slike) på norske høgskoler og 
universiteter. 

Konferansen er åpen både for fagfolk og for studenter ved videreutdanningene på UiA.

Målgrupper for konferansen
Ansatte i psykisk helsevern, ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunene, bruker- og pårørendeorganisa-
sjoner, ansatte og studenter ved UiA og andre universiteter og høgskoler, kunstnere og kulturarbeidere.

Program 
25. mai 2009
09:00 – 09:30 Åpning, kunstnerisk innslag
09:30 – 11:30 Tone Bjørneboe, Fra kunst-utøver til terapeut: en personlig odysee
11.30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:00 Film: Tending the saplings. (Om dramaterapi i Sørafrika)
13:00 – 15:00 Åse Minde, Fra terapi til kunst: Når sommerfuglene flyr
15:00 – 15:20 Kaffe 
15:20 – 16:30 Kunstterapeutiske innslag

26. mai 2009
09:00 – 09:30 Kunstnerisk innslag
09:30 – 11:30 Regionale erfaringer. Korte presentasjoner fra feltet  
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 13:00 Malvern Lumsden, Forskning og utdanning innen det kreative terapifeltet: Status nasjonalt og 
internasjonalt
13:00 – 15:00 Erfaringer og visjoner. Rundebordsdiskusjon med brukere, fagfolk og representanter for 
ledelsen i feltet

Kostnad: NOK  1.300,- (inkl. kaffe og lunsj begge dager). 

For mer informasjon kontakt faglig ansvarlig: Malvern Lumsden malvern.m.lumsden@uia.no, tlf. 370 04061 
eller prosjektkonsulent Nina Falsen Krohn nina.f.krohn@uia.no, tlf. 370 04065.

Påmelding: www.uia.no/helid/arrangementer

Tone Bjørneboe 
(NIKUT, Oslo). M.A i 
kunst- og uttrykks-
terapi, psykodrama-
regissør, bioenergetisk 
terapeut, samt spesial–
pedagog. En av 
hovedpersonene bak 
Norsk institutt for 
kunst-uttrykk og 
kommunikasjon.
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