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Brukermedvirkning • Forskning • Kunnskapsformidling

WiseAge – del av din visdom slik 
at alle kan få en bedre alderdom

Tittel nivå 2 15/18 pt. Arial bold. Tittel kan settes over to spalter

Tittel nivå 1 28/34 pt. Arial bold. 
Tittel kan være på to linjer
Brødtekst 11/14 pt. Arial regular. Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. 
Hun har vært en foregangsfigur, både internasjonalt og her i vår region, for det praksisnære 
arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM 
bidra til «Den gode dagen» for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, 
morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt – gode tiltak for personer med demens som gjerne 
også har nyhetens interesse.

Det deles ut to premier på SESAM-konferansen 8. og 9. juni 2020 på henholdsvis kr. 10 000 
og kr. 5 000. Alle innkomne forslag blir presentert på konferansen, og informasjon vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand: helwig@sus.no
 
Mellomtittel 11/14 pt. Arial bold. Momenter som skal være med:
• Kort beskrivelse av virksomheten som søker
• Tittel på bidraget/aktiviteten
• Beskriv aktiviteten
• Beskriv utbytte av aktiviteten
• Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider.Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode 
relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god kvalitet. 
Frist: Innen onsdag 6. mai 2020
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Tittel nivå 2 15/18 pt. Arial bold. Tittel kan settes over to spalter

Tittel nivå 1 28/34 pt. Arial bold. 
Tittel kan være på to linjer
Brødtekst 11/14 pt. Arial regular. Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. 
Hun har vært en foregangsfigur, både internasjonalt og her i vår region, for det praksisnære 
arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM 
bidra til «Den gode dagen» for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, 
morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt – gode tiltak for personer med demens som gjerne 
også har nyhetens interesse.

Det deles ut to premier på SESAM-konferansen 8. og 9. juni 2020 på henholdsvis kr. 10 000 
og kr. 5 000. Alle innkomne forslag blir presentert på konferansen, og informasjon vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand: helwig@sus.no
 
Mellomtittel 11/14 pt. Arial bold. Momenter som skal være med:
• Kort beskrivelse av virksomheten som søker
• Tittel på bidraget/aktiviteten
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Vinnerbidraget 2019, se film på  https://vimeo.com/337930641

Det blir utarbeidet postere av alle bidragene som sendes inn. Disse henges opp på konferansen.

I tillegg vil bidragene bli brukt i neste utgave av boka «Skattekisten – Den gode dagen for personer 
med demens», se andre siden.

Sender dere inn bilder med personer på, er det viktig med samtykke fra disse, eventuelt fra 
pårørende.
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Skattekisten
Ingress 15/18 pt. Arial regular. Den gode dagen for personer med 
demens, kr 349,00

Skattekisten er en samling person orienterte, enkle, kreative, morsomme, nære og kjærlige 
aktiviteter som bidrar til den gode dagen.  
Disse erfaringene håper vi kan bidra til at andre kan bruke disse ideene for å skape god livskvalitet 
og helse for personer med demens. 

Boka kan kjøpes på nett 
https://www.hertervigforlag.no/butikk/skattekisten/ eller på besøksadressen til Stiftelsen Psykiatrisk 
Opplysning og Hertervig forlag i Kirkegata 40, 4006 Stavanger. 

Beskrivelse
På Stokka sykehjem i Stavanger er hagen full av eksotiske fugler. Her er også høner og haner, 
kaniner og en andedam. Alle beboerne kan bidra til å stelle denne Edens hage, og året rundt er 
den til glede både for dem, barnehager, pårørende og andre nysgjerrige. 

På sykehjemmet St. David’s i Ascot i England, pusser beboerne opp brukte møbler mens gamle 
minner vekkes. Og i et sykehjem i Bergen klinger generasjonssangen. Barn, barnebarn og beboere 
møtes i sang, dans, lek og glede. 

Hvert år deler SESAM ut Linda Buettners praksispris. Flere av bidragene i Skattekisten er vinnere 
av denne prisen.

Foto, illus eller diagrammer Foto, illus eller diagrammer

Tittel/dato 9/11 pt. Arial regular.
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Tittel nivå 2 15/18 pt. Arial bold. Tittel kan settes over to spalter

Tittel nivå 1 28/34 pt. Arial bold. 
Tittel kan settes over to spalter
Brødtekst 11/14 pt. Arial regular. Linda 
Buettner var en amerikansk professor 
i rekreasjonsterapi. Hun har vært en 
foregangsfigur, både internasjonalt og her 
i vår region, for det praksisnære arbeidet 
og for betydningen av positive aktiviteter i 
hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM 
bidra til «Den gode dagen» for personer 
med demens gjennom å fremheve og dele 
enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige 
og smarte; kort sagt – gode tiltak for personer 
med demens som gjerne også har nyhetens 
interesse.

Det deles ut to premier på SESAM-
konferansen 8. og 9. juni 2020 på 
henholdsvis kr. 10 000 og kr. 5 000.

Alle innkomne forslag blir presentert på 
konferansen, og informasjon vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM  
ved Helen G. Wigestrand: helwig@sus.no

Mellomtittel 11/14 pt. Arial bold.  
Momenter som skal være med:
• Kort beskrivelse av virksomheten som 

søker
• Tittel på bidraget/aktiviteten
• Beskriv aktiviteten
• Beskriv utbytte av aktiviteten
• Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider.
Vektlegg det pasientnære aspektet og det 
gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av 
tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god 
kvalitet. Frist: Innen onsdag 6. mai 2020

Vinnerbidraget 2019, se film på   
https://vimeo.com/337930641

Det blir utarbeidet postere av alle bidragene 
som sendes inn. Disse henges opp på 
konferansen.

I tillegg vil bidragene bli brukt i neste utgave 
av boka «Skattekisten – Den gode dagen for 
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bidra til «Den gode dagen» for personer 
med demens gjennom å fremheve og dele 
enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige 
og smarte; kort sagt – gode tiltak for personer 
med demens som gjerne også har nyhetens 
interesse.

Det deles ut to premier på SESAM-
konferansen 8. og 9. juni 2020 på 
henholdsvis kr. 10 000 og kr. 5 000.

Alle innkomne forslag blir presentert på 
konferansen, og informasjon vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM  
ved Helen G. Wigestrand: helwig@sus.no
Mellomtittel 11/14 pt. Arial bold.  
Momenter som skal være med:
• Kort beskrivelse av virksomheten som 

søker
• Tittel på bidraget/aktiviteten
• Beskriv aktiviteten
• Beskriv utbytte av aktiviteten
• Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider.
Vektlegg det pasientnære aspektet og det 
gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av 
tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god 
kvalitet. Frist: Innen onsdag 6. mai 2020

Vinnerbidraget 2019, se film på   
https://vimeo.com/337930641

Det blir utarbeidet postere av alle bidragene 
som sendes inn. Disse henges opp på 
konferansen.

I tillegg vil bidragene bli brukt i neste utgave 
av boka «Skattekisten – Den gode dagen for 
personer med demens», se andre siden.

Sender dere inn bilder med personer på, er 
det viktig med samtykke fra disse, eventuelt 
fra pårørende.
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Skattekisten
Ingress 15/18 pt. Arial regular.  
Den gode dagen for personer  
med demens
kr 349,00

Skattekisten er en samling person orienterte, 
enkle, kreative, morsomme, nære og kjærlige 
aktiviteter som bidrar til den gode dagen.  
Disse erfaringene håper vi kan bidra til at 
andre kan bruke disse ideene for å skape 
god livskvalitet og helse for personer med 
demens. 

Boka kan kjøpes på nett 
https://www.hertervigforlag.no/butikk/
skattekisten/ eller på besøksadressen til 
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og Hertervig 
forlag i Kirkegata 40, 4006 Stavanger. 

Beskrivelse
På Stokka sykehjem i Stavanger er hagen 
full av eksotiske fugler. Her er også høner og 
haner, kaniner og en andedam. Alle beboerne 
kan bidra til å stelle denne Edens hage, og 
året rundt er den til glede både for dem, 
barnehager, pårørende og andre nysgjerrige. 

På sykehjemmet St. David’s i Ascot i England, 
pusser beboerne opp brukte møbler mens 
gamle minner vekkes. Og i et sykehjem i 
Bergen klinger generasjonssangen. Barn, 
barnebarn og beboere møtes i sang, dans, 
lek og glede. 

Hvert år deler SESAM ut Linda Buettners 
praksispris. Flere av bidragene i Skattekisten 
er vinnere av denne prisen.

Foto, illus eller diagrammer

Foto, illus eller diagrammer

Bildetekst 9/11 pt. Arial regular.

Tittel/dato 9/11 pt. Arial regular.


