
Bevegelse og kosthold  
- folkehelsenettverk i psykisk helse- og rusarbeid

I N V I T A S J O N  } F A G D A G

} Salen SI Reinsvoll, 18. februar 2016
Kulturnettverket i Oppland tilrettelegger for fagutvikling og aktivitet 
innenfor rus og psykisk helse. Sykehuset Innlandet Reinsvoll og DPS 
Gjøvik er, med støtte fra Oppland fylkeskommune til Kulturnettver-
ket, arrangør av fagdagen med tema om fysisk aktivitet og kost-
hold. Fagdagen ledes av Ine Wigernæs.

S T E D  O G  T I D

Salen SI Reinsvoll, 18. februar 2016, kl. 08.30 - 15.15

M Å L G R U P P E
Fagfolk, ledere, brukere og pasienter.

F O R E L E S E R E
Marco Elsafadi er palestinsk flyktning som kom til Norge med familie 

i 1987. Han har gjort en stor innsats for vanskeligstilt 
ungdom med rusproblematikk og skoleskulk. Marco er 
opptatt av samspillet mellom mennesker for å oppnå 
trivsel og mestring. Flukt fra krig, alvorlig sykdom – sei-
ere fra landslaget i basketball og vinner av mesternes 
mester. Han engasjerer og berører med sin reflekterte, 
lune og varme formidlerstil. 

Ine Wigernæs er utdannet cand. mag. (Oslo), Master of Science (Utah, 
USA), Dr. Scient (Oslo), og er kjent fra norsk idrett gjennom mange år. 
I tillegg er Ine en anerkjent formidler og bedriftsrådgiver. Hennes enga-
sjement for fysisk aktivitet og kosthold er kjent gjennom hennes innsats 
i Ridderrennet på Beitostølen og erfaring som folkehelsekoordinator i 
Valdres.

Marit Sørensen er professor i idretts- og treningspsykologi ved Avde-
ling for Coaching og Psykologi ved Norges Idrettshøgskole. 

Anders Farholm er stipendiat ved samme avdeling, og arbeider med 
sin doktoravhandling innen feltet fysisk aktivitet og psykiske lidelser, 
primært innen samarbeidet med Kulturnettverket og SI Reinsvoll.

Ane Bjørnsgaard er folkehelsekoordinator i Oppland Fylkeskommune. I 
2015 ble Oppland Fylkeskommune en viktig støttespiller for Kulturnett-
verket. Fylkeskommunen jakter på helsekildene og i Regional folkehel-
seplan for Oppland rettes fokus på lovpålagte oppgaver for forebygging 
og folkehelsearbeid i oppvekst, levevaner, sosiale forskjeller, psykisk 
helse og inkluderende miljøer.

Lars Ove Wangensten Berge og Mona Hauger Kjelsberg repre-
senterer Kulturnettverket og har vært sentrale i oppbygging og drift av 
Kulturnettverket Innlandet Oppland siden oppstarten 2007. Lars Ove 
er idrettspedagog ved Fysioterapiavdelingen og Mona er aktivitetsråd-
giver og leder for Kulturnettverket i Oppland.

P R I S  O G  P Å M E L D I N G

Påmelding er bindende, deltakeravgift kr. 500,- inkludert lunsj. 

Elektronisk påmelding innen 1. februar 2016 til:  
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter

P R O G R A M

08.30-09.00 Registrering. Kaffe/te.

09.00-09.45 Åpning og presentasjon av Kulturnettverket   

 }	Lars Ove Wangensten Berge og Mona Hauger Kjelsberg

09.45-10.00 Oppland Fylkeskommune – en viktig støttespiller    

 }	Ane Bjørnsgaard

10.00-10.15 Pause

10.15-11.15 Norges Idrettshøgskole. Fysisk aktivitet i psykisk   

 helsearbeid. Ny forskning om motivasjon og aktivitet   

 }Marit Sørensen og Anders Farholm

11.15-12.30 Nettverksbygging og utelunsj – husk klær og sko etter   

 vær og føre

12.30-13.15 Når og hvorfor ble det hverdagslige omkring mat og   

 bevegelse så komplisert? } Ine Wigernæs

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 Betydning av nettverk  } Marco Elsafadi

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Motivasjon og trivsel }Marco Elsafadi


