
Forskergruppen ‘Aldring, helse og velferd’ inviterer til dagskonferansen  

«Aktiv Aldring – strategier og utfordringer» 

Tid:   3/2, kl 10-15 

Arrangør:  Forskergruppen Aldring, helse og velferd, Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt 

folkehelseinstitutt     

Sted:   Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Atene 1 

 

Konferansen har som formål å spre kunnskap om aktiv aldring sett i lys av fysisk miljø, kjønn, kultur, helse 

og sosial tjenesten samt faktorer knyttet til atferd, personlige, sosiale og økonomiske forhold.  

Forskergruppen ‘Aldring, helse og velferd’ ønsker å ha et nært samarbeid med praksisfelt, politikere og 

utdanningssektoren. Hvilke muligheter og begrensninger påvirker aktivitet og deltagelse i eldre år.   

 

Et tettere og mer systematisk samarbeid mellom forskere, praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene kan 

bidra til økt fokus på fag- og kunnskapsutvikling. Gjennom samarbeid ønsker forskergruppen ‘Aldring, 

helse og velferd’ å bidra til kvalitet i helse- og sosialtjenestene gjennom implementering av 

kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og øke fokuset på praksis i forskergruppens forskning.  

 

 
 

Figur Determinanter for Aktiv aldring. 

 

 

 

Konferansen er åpen for alle interesserte og gratis.  

Det er begrenset med plasser og påmelding skjer etter prinsippet først til mølla. Påmelding til Astrid 

Bergland@hioa.no 

 

Spre denne meldingen til andre!! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Astrid Bergland 

Leder av forskergruppen «Aldring helse og velferd»  

 

mailto:Bergland@hioa.no


 

 

 

Tidspunkt  fra 3/2, kl 10-15. Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46. 

 

 

 

 

 

Sted Atene I: Pilestredet 46, se:  
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser 

 

 

Program 
 

10.00 Velkommen 

 Åpningstale ved statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg Helseministerens kontor, HOD 

Åpningstale ved byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marthe Thorkildsen 

 

11.00  Hvordan jobber Seniorrådet for bidra til ‘Aktiv aldring’ Sekretariatsleder Statens Seniorråd 

Eilin Ekeland  

 
11.30 Hva er WHOs politikk «aktiv aldring» ut fra et individ- og samfunnsnivå, Phd Gro Idland, 

forskergruppa Aldring, helse og velferd, HIOA.  
  

 
12.15 Lunsj- som deltagerne må ordne selv 
 
 

13.15  Aktiv aldring – hva kan fremme og hva kan hemme? Betraktninger med et psykologisk perspektiv. 

Forsker I, Britt Slagsvold, Aldersforskning og boligstudier, HIOA 

 

13.45 Innvandrerkvinners erfaringer med fysisk aktivitet: et bidrag til å beholde et yrkesaktivt liv. Phd 

student Line Nortvedt, forskergruppen Verdighet og etikk, Fakultet for helsefag Institutt for 

sykepleie og helsefremmende arbeid  

14.15  Endringer i aktivitet og helse etter yrkesavgang, forsker I Per Erik Solem Aldersforskning og 

boligstudier, HIOA 

 

14.45  Fysisk form – Hva er sprek nok?  Første amanuensis Phd Therese Brovold 

 

15.15  Seniormeldingen - fra innovasjonspolicy til innovasjon i praksis, Spesialrådgiver Byrådsavdeling for 

eldre og sosiale tjenester. 

 

15.45 Vel hjem 

 

 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser
https://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Verdighet-og-etikk
https://www.hioa.no/katalog/enhet/hf
https://www.hioa.no/katalog/enhet/hf-u-sha
https://www.hioa.no/katalog/enhet/hf-u-sha

