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Regionalt kompetansesenter for 

eldremedisin og samhandling -

SESAM 

 

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 

2010 for å styrke samhandling, 

forskning og fagutvikling, 

nettverksbygging og 

undervisning innen fagfeltet 

eldremedisin 

 

Kontakt oss 

Telefon 51 51 56 19 

sesam@sus.no 

 

Postadresse  

SESAM 

Postboks 8100 

4068 Stavanger 

 

Besøksadresse  

Jan Johnsens gate 16 

4011 Stavanger 

 

helse-stavanger.no ... sesam 

 

 

 

Velkommen til ABC- kurs i musikkbasert 
miljøbehandling 15.11.17. 
 

Kl. 09.00-15.00 i undervisningsavdelingen på 

Psykiatrisk klinikk, SUS. 

Rom F-308, 3. etg. 

PROGRAM: 

Kl. 09.00-09.30: Introduksjon ved spesialsykepleier 

Kristin Aas Nordin, SESAM 

Kl. 09.30-09.45: Pause 

 

Kl. 09.45-10.15: Musikkbruk innen eldre-helse ved 

musikkterapeut Sissel Naesheim. 

Kl. 10.15-10.30: Pause 

Kl. 10.30-11.15: Forts. Ved Sissel Naesheim. 

 

Kl. 11.15-12.00: Lunsjpause. ( Kaffe/te serveres) 

 

Kl. 12.00-12.45: Hva er god demensomsorg med 

utgangspunkt i personsentrert omsorg. 

Observasjon, kartlegging, dokumentasjon og 

evaluering m.m.( Fokus i hefte 3 og 6) ved 

fagveileder i Opplæringsprogrammet for 

musikkbasert miljøbehandling Maria Gautesen. 

Kl. 12.45-13.00: Pause 

 

Kl. 13.00-13.45: Praktisk om gjennomføring av 

Musikkbasert miljøbehandling. Hvorfor musikk og 

hvordan virker den på oss? Omsorgssang, lydmiljø 

m.m. (Fokus i hefte 1, 4 og 5)ved fagveileder i 

Opplæringsprogrammet for musikkbasert 

miljøbehandling Helene Waage 

Kl. 13.45-14.00: Pause 

Kl. 14.00-14.45: Forts. ved Helene Waage. 
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«ABC Musikkbasert miljøbehandling» er en nyutviklet systematisk metode for 

å forbedre omsorgen for personer med demens basert på sang, musikk, rytmisk 

trening og dans, brukt innen kliniske rammer. Er det nytt for deg at musikk kan 

påvirke personer med demens, kan du få et endret syn på dette. Har du allerede 

erfart at sang og musikk kan virke i ditt eget liv eller hos pasienter, vil du få 

både økt kunnskap og konkrete metoder. 

Opplæringsmateriellet er utviklet på oppdrag fra helsedirektoratet og består av 

6 hefter. Dette er ett av flere tiltak under kompetanseløftet 2020. Satsningen er 

forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og i 

«Demensplan 2020». Utvikling og gjennomføring skjer i regi av Nasjonalt 

kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord Universitet i samarbeid 

med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde kors 

sykehjem. SESAM har oppdrag fra Aldring og helse i forhold til koordinering 

av fagseminar i Sør-Rogaland og Hordaland. 

 

Permer koster 400 kroner, og her kan man søke Fylkesmannen om midler gitt 

til kommunene gjennom kompetanseløftet. 

 

Studiegruppen består av fra 5-8 personer. Det følger med 1 seminar og denne 

høsten er det for Sør-Rogaland den 15.11.17. 

 

Bestilling av permer til: post@aldringoghelse.no 

 

Påmelding til seminaret: sus.no/sesam under kurs. 
 

Ta kontakt hvis det er spørsmål eller send en mail.  

 
Vennlig hilsen 
Kristin Aas Nordin 
Fag- og administrativ koordinator 

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling - SESAM 
Helse Stavanger HF 
T: +47 51 51 55 63 M: +47 47604541 
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