INFORMASJON

KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE – 2008
inviterer til den 2. norske kongressen
som fokuserer på kunst og kultur i
forhold til psykisk helse. Kongressen
arrangeres på Clarion Hotel Stavanger
fra mandag 14. april til onsdag 16. april i
forbindelse med at Stavanger er utpekt
som Europeisk kulturhovedstad for
2008. Kongressen vil være et møtested
for alle som arbeider med kunst, kultur
og psykisk helse.

ANSVARLIG FOR KONGRESSEN:
Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland,
Rogaland fylkeskommune, Norsk kulturforum,
kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp samt Bergen
kommune ved prosjektet «Kunst, kultur og psykisk helse».
Faglig Forum er praktisk /teknisk arrangør og tilrettelegger.
KONGRESSKOMITÉ:
kongressleder professor Finn Skårderud
kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum
kurator Hildegunn Birkeland, SØLVBERGET Stavanger
kulturhus – rådgiver Marit Bore, Stavanger kommune
– enhetsleder Bjarne Lemvik, Klepp kommune – rådgiver
Øyvind Lindland, Sandnes kommune – konsulent Arnfinn
Fiskå, Kirkens Bymisjon Stavanger/Rogaland – redaktør
Bente Riise, Syn og Segn og tidl. redaktør av Psykisk
Helse – førstekonsulent Ingrid Lea Mæland, Rogaland
fylkeskommune – psykiatrirådgiver Tor Selmer Olsen,
Fylkesmannen i Rogaland – seniorrådgiver Sigrun Heskestad,
Sosial- og helsedirektoratet – leder Anders Jaarvik, Norsk
kulturforum Rogaland – prosjektleder for «Kunst, kultur og
psykisk helse» Livelin Remme, Bergen kommune
KONGRESSEKRETARIAT/REGISTRERING:
Faglig Forum, Att: Jan Bølstad,
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 Telefaks: 23 11 45 05
E-post: kkph-2008@ffhs.no
Web: www.ffhs.no/kkph-2008.htm

INVITASJON

En person med psykiske problemer må
ikke bare ses som pasient, men som et helt
menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig
hensyn må tas til menneskets åndelige og
kulturelle behov, ikke bare de biologiske og
sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende
eksistensielle spørsmål. St.prp. 63 (1997-1998)
KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE
– 2008 – er kongressen for alle som har
interesse for kunst, kultur og psykisk
helse. Opptrappingsplanen for psykisk
helse (1999-2008) påpeker at det å
kunne leve et godt liv og være godt
inkludert i samfunnet og den kultur
man er en del av, er et grunnleggende
velferdsgode.
Mange mennesker med psykiske lidelser
mangler dette velferdsgodet i større eller
mindre grad. Å kunne delta i meningsfylt
aktivitet, å ha muligheter for kulturell og
åndelig stimulans og å utvikle seg på egne
premisser i et meningsfylt fellesskap, kan gi
økt livskvalitet, selvstendighet og evne til å
mestre eget liv. St.prp. 63 (1997-1998)
Kulturarbeid er sektorovergripende.
Kunst og kultur kan danne «broer»
og ha stor betydning for andre
samfunnsområder. Arbeid innen
kunst har sin egenart og egenverdi
basert på kunst- og kulturfaglige
kriterier og bør ikke vurderes isolert
kun i terapeutisk øyemed.

KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE – 2008
– på sporet av et helt liv? fokuserer på
individet og at deltakelse i kulturelle
aktiviteter kan styrke mennesker
– i sosialt samspill med andre og i
møte med eget liv. Kulturarbeid er
viktig folkehelsearbeid. Et likeverdig
kunst- og kulturtilbud til hele
befolkningen innebærer også
tilrettelegging og bistand til de som
ikke på egenhånd makter å delta i
ordinære kulturtilbud.
«På sporet av et helt liv?» fokuserer
på at deltakelse og egenaktivitet
innen kulturelle og kunstneriske
uttrykksformer kan åpne dører
for utfoldelse og vekst, kreativitet
og livsglede.
«På sporet av et helt liv?» er derfor
kongressen for de nysgjerrige – de som
søker ny viten, erfaring og erkjennelse i
spenningsfeltet mellom to ulike fagfelt.
KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE – 2008
vil vise en rekke eksempler på hvordan
ulike fagområder kan møtes. Vi ønsker
å skape en faglig arena som viser
mulighetene, utfordringene – og
ikke minst de gode resultatene i det
tverrfaglige arbeidet.
Kulturbeite psykisk 2006 og Kunst,
kultur, psykisk helsekonferansene i
Bergen gjennom flere år

(www.kraftverkprosjekt.com/kunnskap) har
synliggjort en økende interesse for
det tverrfaglige arbeidet innen kunst,
kultur og psykisk helse. Inspirert av
dette inviterer vi nå til kongress hvor
gode plenumsbidrag, sesjonsbidrag,
postere og symposier i tillegg til
fagutstilling og fagbokhandel, bidrar
til en mønstring med engasjement og
mangfold. Vi håper brukermiljø og ulike
fagmiljø vil delta med presentasjoner
i parallellsesjonene og/eller med
posters/plakater. Kongressen ønsker å
synliggjøre lokale tiltak som benytter
kunstneriske/og kulturelle uttrykk i
tilrettelagte aktiviteter, i behandling
og til personlig vekst.
Velkommen til KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE 2008!
Vel møtt i Stavanger!
Finn Skårderud
kongresskomiteens leder

DELTA AKTIVT I KONGRESSEN; - MED INNLEGG, UTSTILLING/POSTER - ELLER PÅ ANNEN MÅTE!
Programmet består av plenumssesjoner og
parallellsesjoner. Vi ønsker forslag til presentasjoner
av lokale tiltak fra både brukermiljø og frivillige
organisasjoner, fra kultursektor og kunstnere, fra
psykisk helsearbeid i kommuner og psykiske helsevern
i spesialisthelsetjenesten, fra NAV, utdanning og andre.
Vi ønsker også innspill fra lag- og organisasjoner som
tilbyr tilrettelagte fritidstiltak i forhold til psykisk syke.
Vi inviterer alle som har egne prosjekter eller
erfaring fra tverrfaglig samarbeid om å sende
inn bidrag. Vi ønsker oss presentasjoner av
tiltak og samarbeidsprosjekter som fokuserer på
mulighetene som ligger i deltakelse i kunst og
kulturaktiviteter. Bidrag kan være alt i fra presentasjon
av utviklingsprosjekt, egen virksomhet, arbeidssted og
forskningsprosjekt eller kanskje en teaterforestilling,
diktframføring, konsert eller utstilling i foajé?
Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet!
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i
parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag
av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en
maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i
utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men
dette er avhengig av hvor mange som skal presentere
et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg
krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker
dette spesielt. Vi vil forsøke å gi deg den tiden du
trenger. Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format.
Dersom dette ikke er mulig, ber vi deg kontakte oss.
Kongressens e-postadresse: kkph-2008@ffhs.no

Er du usikker om ditt prosjekt egner seg for
presentasjon, så ta en telefon til Jan Bølstad,
tlf: 90 16 30 16 eller send en e-post til:
livelin.remme@bergen.kommune.no
Benytt påmeldingsskjemaet for abstracts/innlegg.
Send det gjerne i dag! Vi honorerer alle innlegg
med kr. 500,VIKTIGE DATOER:
Frist for påmelding med lav deltakeravgift:
15. februar 2008
Frist for påmelding til presentasjon i sesjon:
15. februar 2008
Frist for innsending av presentasjon til sesjon:
15. mars 2008
Beskjed om godkjent presentasjon:
22. mars 2008

PRAKTISK INFORMASJON

DELTAKERAVGIFT
Full pris
Trygdede

HOTELLBOOKING

PÅMLD. FØR 15/02
2.050,1.900,-

DETTE ER INKLUDERT I DELTAKERAVGIFTEN:

• Deltakelse ved plenumsforedrag
og alle parallelle sesjoner
• Posterutstilling og produktutstilling
• Kongressmappe
• Ett sett med kongressdokumentasjon
• Ett sett med sammendrag av alle foredrag
arr. komitéen har mottatt innen gitt frist
• Kaffe/te i oppsatte pauser
• Lunsj mandag 14.4. – tirsdag 15.4.
– onsdag 16.4.
KUNSTUTSTILLING – BOKUTSTILLING

SØLVBERGET, Stavanger kulturhus.
Kunstutstilling. Salgsutstilling ved Norli
bokhandel på Clarion Hotell.
MIDDAG

Alle kongressdeltakere kan delta i felles
middag på Clarion Hotel Stavanger.
Middag må bestilles særskilt til følgende
priser: Søndag 13. april vil det bli servert en
to-retters kongressmiddag til kr. 375,-.
Mandag 14. april vil det bli servert en treretters kongressmiddag til kr. 440,-.
Tirsdag 15. april vil det bli servert en treretters festmiddag, inkl. øl/vin, til kr. 740,-.
Påmeldingsfrist er satt til 15. februar
2008. Du kan melde deg på ved å benytte

Bestilling av overnatting skjer ved å krysse
av på det hotellet du selv ønsker å velge.
Vi har gjort avtale med følgende hotell;
Clarion Hotel Stavanger – Comfort Hotel
Grand Stavanger, Radisson SAS Atlantic Hotel,
påmeldingsskjemaet, ringe inn din
Radisson SAS Royal Hotel – Thon Hotel Maritim.
påmelding, benytte telefaks eller e-post.
Faglig Forum har en avtale med Clarion Hotel
Du kan også melde deg på elektronisk på vårt Stavanger om spesialpris for dette arrangementet.
nettsted; www.ffhs.no
Vi forventer et press på å booke plass på kongresshotellet.
PÅMLD. ETTER 15/02
2.400,2.300,-

Vær derfor ute i god tid!

BETALING

Alle som melder seg på vil motta bekreftelse
og faktura iht. bestilling fra Faglig Forum.
Faktura forfaller til betaling senest 14. april 2008.
AVBESTILLING

Du kan avbestille din påmelding uten gebyr,
dersom vi mottar din skriftlige avbestilling
innen 1. mars.
BILLETTBESTILLING OG RABATTER

Kongressdeltakerne vil få inntil 45%
rabatt på flybilletter fra SAS Braathens
forutsatt at disse bestilles gjennom vår
reisebyråforbindelse ViaTravel i telefon
63 94 27 80 eller telefaks 63 97 34 91.
Oppgi referansenummer: IT0SK2RD2008.
I tillegg kan du bestille lavprisbilletter med
flyselskapet Norwegian fra flere norske byer.
Husk at de billigste billettene må kjøpes
minst 3 uker før avreise. Vi tilbyr 20% rabatt
med tog.

HOTELLPRISER (PR. NATT)

Clarion Hotel Stavanger
E-rom: kr. 1.550,- D-rom: kr. 925,RS Royal Hotel
E-rom kr. 1.900,-

D-rom kr. 1.100,-

RS Atlantic Hotel
E-rom kr. 1.700,- D-rom kr. 995,Thon Hotel Maritim
E-rom kr. 1.300,- D-rom kr. 830,Comfort Hotel Grand
E-rom kr. 1.385,- D-rom kr. 860,PÅMELDING

Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk
skjema som du finner på adressen
www.ffhs.no/kkph-2008-pmld.htm Du kan lese mer
om hotellene og annen relevant informasjon på
vårt nettsted www.ffhs.no
Du kan også melde deg på ved å ringe
23 11 45 00 eller sende oss en mail til:
kkph-2008@ffhs.no

Det tas forbehold om enkelte
endringer av programmet
17.00 - 18.00
Registrering
18.30
Vernissasje på SØLVBERGET,
Stavanger kulturhus
Åpning av kunstutstilling
20.30
Middag

MANDAG, 14. APRIL

PROGRAMMET SØNDAG, 13. APRIL

Plenumssesjonene vil være slik de fremgår
i programmet. Parallellsesjonene er delvis
bestemt, men her vil vi foreta enkelte justeringer
basert på innsendte forslag.

08.30 – 10.30
Registrering – Kaffe/te

12.45 – 14.00
Lunsj

10.30 – 11.30
Åpning av kongressen

14.00 – 14.30
Livsvisdom
v/ professor Trond Berg Eriksen,
Universitetet i Oslo

Velkommen til Stavanger
og Rogaland,
v/ fung. fylkesmann Harald Thune,
Fylkesmannen i Rogaland
Kunst | Kultur | Psykisk Helse – 2008
Åpning v/ Statsråd Trond Giske
Kunst – Kultur – Psykisk
Helse i perspektiv av
«Opptrappingsplanen»
v/ divisjonsdirektør Ellinor Major,
Avd. psykisk helse og rus,
Sosial- og helsedirektoratet
11.30 – 12.15
Kultiverte lidelser. Om følelser,
forhold og kunstneriske uttrykk.
v/ kongressleder Finn Skårderud
12.15 – 12.45
På sporet av et helt liv?
Muligheter og utfordringer
i tverrfaglig samarbeid.
v/ prosjektleder Livelin Remme,
«Kunst, kultur og psykisk helse»
Bergen kommune
www.kraftverkprosjekt.com

14.30 – 15.00
Ungdommens livsvisdom
v/ forfatter Tore Renberg
15.15 – 16.00
Myter og masker
v/ forfatter og musiker Terje Nordby
16.00 – 16.45
Kunstfaglige muligheter i psykisk
helsearbeid? Brukererfaring og
kunstnerblikk – brukerblikk og
kunstnererfaring fra Galleri VOX/
Vågsbunnen fellesatelier,
– et storbyprosjekt i NAV
På scenekanten; Livelin Remme i samtale
med keramiker Jorunn Ohnstad og maler
Pål Akerø
16.45 – 17.15
Kaffe/te
Posterutstilling
Fagutstilling

18.15 – 19.00
SESJON B

1 Organisering og tilrettelegging
av tilbud og tiltak

1 Samarbeid – Samhandling

2 «Utenfor tale – Innenfor ord»
Psykisk smerte i et litterært uttrykk
v/ forfatter Susanne Agerholm
3 Uttrykksterapi
4 «Dynamitt 2008»
– et samarbeidsprosjekt mellom
Fontenehuset, Mental Helse og
Røde Kors i Stavanger
v/ prosjektleder Georg Vervik,
Stavanger kommune
5 Åpen post
6 Tilbud til barn og ungdom
7 Film

2 Åpen post
3 Hvordan bruke teater
i psykisk helsearbeid?
Erfaringer fra sykehus og DPS
v/ teaterinstruktør Eduard Myska
4 Lokale prosjekter
5 Skrivekurs
6 Kulturnettverkene i Stavanger.
Samarbeid mellom Stavanger
kommune og organisasjonen
Stavanger2008
v/ programrådgiver Siri Malmstrøm,
Stavanger2008
7 Prosjektoppgaver
Forskning og utvikling
21.00
Middag

TIRSDAG, 15. APRIL

17.15 – 18.00
SESJON A

09.00 – 10.00
SESJON C
1 Galskapens pris: Lars Hertervigs
kunstnerskap. Hertervig ble av sin
samtid avskrevet som kunstner
fordi han ble sett på som sinnsyk.
I dag regner vi ham som en av
Norges betydeligste og mest
nyskapende kunstnere, særlig i
de sene akvarellene.
v/ kunstkritiker Trond Borgen,
Stavanger Aftenblad
2 Kommunale tilbud
3 Utsmykkingsprosjekter
4 Åpen post
5 Malekurs
6 Nasjonalt knutepunkt
– «Støttekontakt, kultur- og
fritidsdeltakelse»
v/ prosjektleder Anders Midsundstad,
Kristiansand kommune
7 Film

TIRSDAG, 15. APRIL

10.15 – 11.00
SESJON D
1 Arkitektur og psykisk helse.
Fra asyl til DPS. Utforming av
institusjoner og omsorgsboliger for
mennesker med psykiske lidelser
v/ ark. MNAL Tom Ottar,
Arkitektkontoret Tom Ottar A/S
2 Bedringsprosesser
– slik de leves i hverdagslivet
v/ høgskolelektor Marit Borg,
Høgskolen i Buskerud
3 Ny kunnskap om musikkterapi
v/ professor, Brynjulf Stige, UiB
4 Ny kunnskap om bildeog uttrykksterapi
v/ forsker / sykepleier Melinda Meyer,
Nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress
5 Ytre og indre bestialitet i
Jens Bjørneboes diktning og liv
v/ professor Sigmund Karterud,
Ullevål universitetssykehus

6 Refleksjoner over forholdet
mellom kunst og psykisk helse
med utgangspunkt i kunstnere
som har hatt psykiske problem.
F.eks. Lars Hertervig,
landskapsmaleren Hill, Ernst
Josephson og van Gogh
v/ professor i kunsthistorie
Gunnar Danbolt, UiB
11.00 – 11.45
Kaffe/te. Posterutstilling
11.45 – 12.00
Velkommen til kulturbyen
Stavanger 2008
v/ direktør Mary Miller,
Stavanger2008

14.30 – 15.30
Der er dagar som tygg henne i seg
v/ scenekunstnar Fanny Holmin og
DJ Barabass www.fannyholmin.no
Kunstneren – en formidler av
felles erkjennelseskunnskap?
Innlegg ved kunstkritiker og
lektor Grete Melby
Diskusjon/debatt vedrørende
forestilling og formidling/
uttrykksform samt kunsten og
kunstnerens rolle i dette arbeidet
v/ Grete Melby, Fanny Holmin og
Finn Skårderud. Innspill fra salen.

12.00 – 12.30
Kunst – kultur og psykisk helse.
Visjoner på vegne av fag og politikk
v/ generalsekretær Åse Vigdis Festervoll,
Norsk Kulturforum www.noku.no

15.45 – 16.30
Kan tilrettelegging for kreativ
utøvelse innen ulike kunsteriske
uttrykk gi økt livskvalitet og
selverkjennelse?
Erfaringer fra Gallo i Danmark
v/ næstformand Gyda Nielsen,
Gallo Fonden, Århus www.gallo.dk

12.30 – 13.00
Har opptrappingsplanen for
psykisk helse skapt endringar
til å sjå heile menneske?
v/ professor dr. philos Tor Johan Ekeland,
Høgskulen i Volda

16.30 – 17.00
Om pappaen til Albert Åberg
– som gjorde så godt han kunne,
men som allikevel endte opp med
å være i veien.
v/ forfatter Johan Harstad

13.00 – 14.30
Lunsj

17.00 – 17.30
Kaffe/te

18.30 – 19.15
SESJON F

1 Erfaringer med fusjonen
Natur – Kultur – Helse
v/ professor Gunnar Tellnes,
Universitetet i Oslo www.nakuhel.no

1 Politikk – Ledelse –Administrasjon

2 Vilje Viser Vei som bakgrunn
for nasjonal strategi
v/ prosjektleder Gina Krogsvold, NAV

3 Grenselandet mellom psykiatrisk
behandling, helse og litteratur,
v/ forfatter/lyriker og psykolog
Helge Torvund

3 Helsefremmende sykehus / DPS
4 Åpen post
5 Brukerstyrte prosjekter
6 Sosiale strukturer – ulike livsstiler
v/ professor Lennart Rosenlund,
Universitetet i Stavanger
7 Kunstformidlingsprosjekter

2 Vilje Viser Vei – prosjekter.
Erfaringer og lærdom

4 Kultur – idrett – fritidstilbud
5 Brukerorganisasjoner
– Frivillige organisasjoner
– Interesseorganisasjoner

ONSDAG, 16. APRIL

17.30 – 18.15
SESJON E

09.00 – 10.30
Soundpainting – komposisjon i samtid.
Fornyelse av undervisning innen komposisjon
og improvisasjon. Presentasjon og aktivitet
v/ komponist, dirigent og pedagog
Walter Thompson, New York, USA
www.soundpainting.no
10.30– 11.00
Kaffe/te Utsjekking
11.00 – 11.30
Hva streker, tegninger, planer og
murstein gjør med folk!
v/ førsteamanuensis Erling Dokk Holm,
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo

6 Bildekunst – Fotokunst

11.30 – 12.15
START Manchester England www.startmc.uk
v/ Wendy Teall, Start Lead Artist

7 Kunsten og kulturens
innvirkning på helsen,
v/ professor Bengt Lindstrøm,
Folkhälsans Forskningscenter, Helsingfors

12.30 – 13.00
«Virkeligheten henger i samtalens tynne tråd»
v/ professor Anders Johansen, Institutt for
informasjons- og medievitenskap, UIB

20.30
Festmiddag

13.00 – 13.30
«Eg var så full av livskjensle»
– om livet til Marie Takvam
v/ journalist og sønn Magnus Takvam
13.30 – 13.45
KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE
Oppsummering – Avslutning

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE (1999 - 2008)
Det overordnede målet med Opptrappingsplanen for
psykisk helse er å gi mennesker med psykiske lidelser
muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av
deltakelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv.
Et stort hjelpetilbud innen psykisk helse er bygd
ut, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten.
Mange flere mennesker får hjelp og behandling
nå enn før Opptrappingsplanen startet. Selv om
mye er oppnådd, gjenstår store utfordringer når
det gjelder kvalitet, kompetanse, innhold og
organisering.
KULTUR OG HELSE
Muligheter for kulturell og åndelig stimulans
og utvikling på den enkeltes egne premisser og
i et meningsfylt fellesskap er et grunnleggende
behov hos alle mennesker.
(St. prp. nr 63 (1997-98)
Et generelt forsterket tjenestetilbud og
økt fokus på tverrfaglighet og helhetlige
behandlings- og aktivitetstilbud gir mer rom
for utfoldelse, livsglede, mestring og tro på egne
ressurser blant de som bruker tjenestene. Dette
bidrar til mer selvstendighet og deltakelse i kulturog samfunnsliv også blant dem som sliter psykisk.
Mange kommuner, brukerorganisasjoner og andre har
etablert ulike typer aktivitetshus, dagsentra og lignende
møteplasser for at mennesker med psykiske problem
skal utfolde seg kulturelt og ta del i kulturelle tilbud

i samfunnet. I spesialist¬helsetjenesten anvendes
stadig oftere ulike former for uttrykksterapi som del av
behandlingen. Uttrykksterapi kan være for eksempel
psykodrama, billedterapi, musikkterapi.
Kultur kan gi gode opplevelser og ved egen deltakelse
får den enkelte mulighet til å uttrykke seg og til
å skape noe. Noen ganger kan kunsten bidra til å
avmystifisere psykiske lidelser ved å bidra til forståelse
for at det sårbare er et generelt menneskelig trekk.
Ansatte i psykisk helsetjeneste bør stimulere og støtte
mennesker med psykiske lidelser til å delta i ordinære
kulturaktiviteter. Parallelt bør man også nytte
kulturtiltak i det psykiske helsearbeidet.
Barn og ungdom har behov for å delta i aktiviteter også
utenom skoletid. Deltakelse i positive fritidsaktiviteter
kan gi barn og unge opplevelse av mestring og å bli
inkludert i et fellesskap. For noen barn vil deltakelse
i aktiviteter kreve noe ekstra bistand. Kommunen
har et ansvar for at barn og unge bidrar aktivt i
tilretteleggingsarbeidet. Kommunene har også ansvar
for å tilrettelegge utearealer som sikrer at barn og unge
får en oppvekst med mulighet for fysisk aktivitet.
Kulturarbeid er viktig folkehelsearbeid. Evalueringen
av det treårige samarbeidsprosjektet mellom Norsk
kulturråd og Sosial- og helsedepartementet (1997-1999)
konkluderer med at kulturaktivitet og kulturdeltakelse
fører til bedre helse på to måter. Aktivitetene skaper
trivsel og samvær som trekker isolerte grupper
og enkeltpersoner inn i et sosialt miljø. Og selve
kulturopplevelsen gir mennesker livsinnhold.

En person med psykiske problemer må ikke bare
ses som pasient, men som et helt menneske med
kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til
menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare
de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører
grunnleggende eksistensielle spørsmål.
St.prp. 63 (1997-1998)
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