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Inviterer til strømmeseminar: 
 

Hva er outsider art? 

Pasientkunst fra bortgjemte kilder 

 

Strømmes fra Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Oslo 

Torsdag 16. september 2021 kl. 1300-1500 

1300 Velkommen 

Ageliki Lefkaditou, styremedlem, Stiftelsen 

1305 En glemt kulturarv – fra pasientkunst til outsider art  

Simone Ritter, avdelingsleder, Trastad samlinger, Sør-Troms museum 

1345 

 

Dikemark sykehus – behandling, forskning og pasientkunst  

Nils Anker, kunsthistoriker 

1415 Pause 

1425 Kunst fra sjelens bildegalleri: kunst skapt i terapirommet  

Åse Minde, kunstpsykoterapeut  

1455 Avslutning og informasjon om Stiftelsens planer 

 

Hjertelig velkommen til strømmeseminar! 

 

Erlend Hem 
Styreleder 

Maria Knutzen, Tore Gude og Nils Anker 
Arbeidsutvalget for seminaret 

Møtet arrangeres med støtte av Fritt Ord 

Dikemark psykiatriske 
sykehusmuseum 

http://www.helsehistorie.no/
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Er du interessert i helse, samfunn og historie? 

Da bør du bli venn av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum!  

Stiftelsen ble opprettet i 2002 og har som formål å ta vare på og 
formidle helsevesenets historie. Vi arrangerer seminarer og 
studieturer og arbeider for å utvikle et nasjonalt helsemuseum.  

Det siste året har vi hatt studieturer til Toten, Gent og Brugge samt 
Sandefjord, Stavern og Kristiansand og seminarer blant annet om 
pesten, helsevesenet under andre verdenskrig, sykehusutbygging i 
Oslo-området og jordmødre i Norge.  

Som venn får du invitasjon til våre seminarer på e-post, gratis 
inngang til seminarene, mulighet til å delta på studieturer til inn- og 
utland og medlemspris på vårt tradisjonsrike juleseminar med 
middag i Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Hvis du vil støtte oss som venn, kan du sende en e-post til styre-
medlem Tonje I. Helgesen (tonje@tonje2.no) eller på telefon 91 34 
59 55. Kontingenten er kr 350 per år.  

Velkommen som venn av Stiftelsen!  

Beste hilsen  

Erlend Hem Liv Håskoll Haugen Tonje I. Helgesen 
Styreleder  Nestleder   Økonomiansvarlig 
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