
 NOCKS-konference

Aalborg 5. februar 2018

VI ER PÅ VEJ – 
MEN VI SKAL VIDERE
Invitation til erfarings- og 

innovationskonference om kultur i 

sundhedens tjeneste



Kultur og sundhed

Der er internationalt en stigende erkendelse 
af og erfaring for, at kunst og kultur kan 
bidrage til menneskers sundhed og helbre-
delse. Kultur i sundhedens tjeneste finder 
sted på alle felter: I det sociale omsorgs-
arbejde, i sundhedsplejen, på hospitaler, 
i helbredelse og rehabilitering af syge, 
hos patientforeninger, i lokalsamfundet 
m.v. Der er tale om kunstens og kulturens 
bidrag til både psykisk og fysisk sundhed.

Sunde mennesker er et vigtigt grundlag for 
et sundt samfund, og derfor har kultur og 
sundhed stigende interesse og prioritet i 
befolkningen og hos beslutningstagerne.  
I historisk perspektiv er feltet nyt, men 
vi er allerede på vej fra erkendelse over 
anerkendelse til praksis. Nu skal vi videre.

NOCKS inviterer
Derfor inviterer Nordjysk Center for Kultur 
og Sundhed til en én-dags konference i 
Aalborg 5. februar 2018. 

På tværs af fagfelter, sektorer og politiske 
holdninger sætter konferencen til diskus-
sion, hvordan samfundet bedre kan udnytte 
kunst og kultur forebyggende og sundheds-
fremmende. Politikere, forskere, kunstnere, 
sundhedsfaglige personer og andre prak-
tikere fortæller om resultater og kommer 
med idéer til den videre udvikling. 

Kulturen er der selv. 
Ud over debat og samtale vil der være 
kulturelle og kunstneriske indslag med 
relation til konferencens emne og som 
relevante cases.

Konferencen afholdes i samarbejde med 
Kulturmødet.



Erfaring og innovation

Hør oplæg og idéer fra 

Mette Bock, MF, Kulturminister og Kirkeminister

Flemming Møller Mortensen, MF, medlem af Folketingets 
Kulturudvalg samt Ældre- og Sundhedsudvalg

Lise Bech, MF, medlem af Folketingets Ældre- og 
Sundhedsudvalg

Stine Lindahl Jacobsen, lektor, leder af Musikterapi 
Aalborg Universitet samt leder af styregruppen for NOCKS
Esben Schouboe, cand.comm. i journalistik med bl.a. 
naturvidenskab som område

Anders Majlund Christensen, souschef Aalborg 
Symfoniorkester
Lena Brostrøm Dideriksen, Formand for Dansk Artist 
Forbund 

Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, Medlem af 
Tænketanken: Musik og Sundhed, , 

Mogens L. Larsen, overlæge Aalborg Universitetshospital

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, udviklingskonsulent og 
musiker

Mikael Odder, kulturkoordinator i stresstilbuddet 
“Kulturvitaminer”,  Aalborg Kommune

Mette Højborg, Direktør for kultur og erhverv, Holstebro 
Kommune

Flere repræsentanter fra kultur og sundhedsfeltet 

Moderator Clement Kjersgaard

NOCKS inviterer altså til 
erfarings- og idéudveksling, 
og derfor er eftermiddagen 
reserveret til samtaler i større 
og mindre grupper, hvor 
alle kan komme til orde og i 
øvrigt udvikle deres netværk. 
Deltagerne er velkomne 
til at medbringe trykt eller 
elektronisk materiale om 
netop deres erfaringer med 
og om kunst, kultur og sund-
hed. Materialet kan senere 
indgå i den videnbase, NOCKS 
er ved at opbygge.



Om NOCKS

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed beskæftiger sig med, 
hvordan kulturprodukter og kulturoplevelser kan bruges til 
at forbedre borgernes sundhed. NOCKS har fokus på at styrke 
forskning og skabe ny viden om, hvordan kultur kan fremme 
sundhed; at styrke kvaliteten og den praktiske implementering 
ved at styrke vidensudveksling og samarbejde samt at styrke 
samfundets udbytte ved at sætte fokus på borgernes sundhed 
og indgå aktivt i politiske diskussioner og debatter.

NOCKS er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg 
Universitetshospital, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. 

Konferencen Kultur kan give Sundhed 
finder sted i Musikkens Hus i Aalborg

5. februar 2018 kl. 9-16
Tilmelding senest 15. januar; sker på
www.nocks.aau.dk

Pris kr. 1.000 inkl. morgenmad, frokost 
og kaffe fra restaurant Musikkens Spise-
hus. Gebyret betales ved tilmelding.

Primo Januar udsendes endeligt 
konferencemateriale.

Se mere på www.nocks.aau.dk




